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 Study on logistics and supply chain management of 
Siamese fighting fish for exportation.  Objectives of this study 
were to collect overall information of logistics and supply chain 
of ornamental fish, included Siamese fighting fish.  Depth study 
was conducted focusing on the model of logistics and supply 
chain of Siamese fighting fish flowing from upstream, midstream 
and downstream process, in order to find out an appropriate 
guidance to improve efficiency of logistics and supply chain of 
Siamese fighting fish. 
 The secondary data study included: collecting information 
from relevant documents to understand chronology and 
overview of the study; analyzing information and evaluating 
situation including trend of the marketing growth of Siamese 
fighting fish. 
 Depth study of logistics and supply chain models was 
divided into 3 different processes as follows: 1) Upstream 
process : by collecting and analyzing information obtained from 
interviewing, to develop a production plan corresponding the 
requirements of the market. 2) Midstream process : by 
collecting and analyzing the beneficial information, to  improve 
the quality of the products, which will result in increasing sales 
and profitability. 3) Downstream process : by developing a 
proper plan for producing a good quality of Siamese fighting fish 
to provide the variety of marketing channels, particularly social 
media, and to improve logistics system in order to deliver 
products to customers safety and their requirements.  
 In conclusion, an approach to improve efficiency of 
logistics and supply chain to reduce the losses which may occur 
in supply chain of Siamese fighting fish' producers and increase 
value added from the whole supply chain, from farm to 
customer, can be summarized as follows: 1) Systematic farm 
management, including applying information technology (IT), 2) 
development of a proper plan for production, sales, and cost 
reduction; 2) External farm management systematically, 

focusing on receiving information, participating in activities 
organized by public andprivate sectors. Consequently, fish 
farmers can quickly upgrate themselves becoming the 
modernize entrepreneurs who will have a potential in business'  
competiveness in accordance with an outstanding Thai 
Government policy, namely "Thailand 4.0". 
 
 
 
 
 
 การศึกษาการจัดระบบโลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทานสินค้าปลากัดไทยเพื่อ
การส่งออก มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลภาพรวมของระะบบโลจิสติกส
และโซ่อุปทานปลาสวยงามและปลากัด เพื่อศึกษาเชิงลึกระบบโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานโมเดลของปลากัดต้ังแต่ ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า และเพื่อหา
แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของปลากัด 
 ด้าเนินการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
และผลงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้เข้าใจถงึล้าดับเหตุการณ์ และภาพรวมของเร่ือง
ที่ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล จากน้ันประเมินสถานการณ์ทุกระบบรวมทั้ง
แนวโน้มการเติบโตของตลาดปลากัดไทย  
 การศึกษาเชิงลึกระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโมเดลของปลากัด
ต้ังแต่ ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า แบ่งออกเป็น (1) ต้นน้้ารวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เกษตรกรเพื่อให้เกิดการวางแผนสู่การเพาะเลี้ยงตามความ
ต้องการของตลาด (2) กลางน้้า การรวบรวมข้อมูลเพื่อยกระดับสินค้าสัตว์น้้า
ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ท้าให้เพิ่มยอดขายมากขึ้น (3)ปลายน้้าการ
จัดเตรียมสินค้าปลากัดให้มีคุณภาพ แนวทางในการขายปลากัดสวยงาม 
ช่องทางการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ วิธีการส่งสินค้าให้ถึงผู้บริโภคเพื่อให้
ถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยและตามความต้องการของลูกค้า  
 แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อ
ลดความสูญเสีย ที่จะเกิดขึ้นในโซ่อุปทานของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากัด
สวยงามและเพิ่มมูลค่าเพิ่มจากโซ่ อุปทานทั้งระบบ ต้ังแต่ Farm to 
Customer ประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการฟาร์มอย่างมีระบบ ได้แก่ 
ฟาร์มสารสนเทศ 2) การวางแผนการเพาะเลี้ยง การขาย การลดต้นทุน ส่วน
การบริหารจัดการภายนอกฟาร์มอย่างมีระบบ เน้นในเร่ืองการได้รับข่าวสาร 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อท้าให้เกษตรกร
ปรับตัวเป็นผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็ว ต่อเน่ือง ทันสมัย และมี
ความสามารถในการแข่งขันได้ตามนโยบายประเทศไทย 4.0  
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Abstract 
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ค าน า 

 ปลากัดเป็นผลผลิตทางการเกษตรและเป็นสินค้าท่ีมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีแตกต่างจากสินค้าเกษตรอื่น ๆ คือ 
การค้าและการส่งออกต้องท้าในลักษณะมีชีวิต และให้อยู่ 
ในสภาพท่ีมีความปลอดภัยท้ังสินค้าและส่งถึงมือผู้บริโภค
โดยใช้ระยะเวลาให้น้อยท่ีสุดในทุกข้ันตอน อันจะเป็นการ
ท้าให้เกิดความประทับใจต่อผู้ซื้อ การได้รับสินค้าเร็วจะท้า
ให้มีโอกาสขยายการค้าได้เพิ่มข้ึนและหากการจัดระบบ 
การส่งสินค้าได้ดี จะท้าให้รักษาตลาดลูกค้าเดิมเอาไว้ได้แล้ว  
ยังอาจมีช่องทางขยายเข้าไปสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ได้อีกด้วย 
 ช่วงระยะเวลา 2 ปี ท่ีผ่านมาน้ี จะเห็นว่าในสังคม
ออนไล น์ก้ า ลั ง เป็ นปัจ จั ยส้ า คัญ ในการ ด้า เ นิน ชีวิ ต  
สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลทุกขณะ ต้ังแต่ ต่ืนเช้า
จนกระท่ังเข้านอน อีกท้ังความรวดเร็วและความสะดวกสบาย
ของโลกออนไลน์ยังถูกน้ามาใช้ประโยชน์กับกลุ่มคนทุก
สาขาอาชีพ โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) 
ท่ีก้าลังเป็นท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถท้าให้
ผู้อื่นรู้จักเราหรือสินค้าของเราได้อย่างกว้างขวาง  
 การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วน้ี กรมประมงมียุทธศาสตร์
ปลาสวยงาม 2556-2559 ภาครัฐมีส่วนสนับสนุนท้ัง
กิจกรรมและงบประมาณลงไปในกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวยงาม 
ผลลัพธ์ท่ีชัดเจนท่ีสุดเกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนเข้าสู่
ผู้ประกอบการออนไลน์ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากัดในทุกพื้นท่ี
ท้ังประเทศปรับตัวเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ ผู้ท่ีท้างาน
ประจ้าใช้เวลาว่างปรับตัวเป็นผู้ขายปลากัดออนไลน์  
เหตุการณ์เหล่าน้ีเกิดข้ึนในประเทศไทย 
 อย่ า ง ไ รก็ ตา ม  ก าร ท่ี ไ ด้ ม า ศึ กษ า เพื่ อท ร าบ ถึ ง
กระบวนการในการจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ปลากัดเพื่อการส่งออก เป็นการสนับสนุนการผลิตและ
การค้าปลากัดสามารถด้าเนินไปได้อย่างยั่งยืนและยังเป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตหรือผู้รวบรวมสินค้ารายใหม่เข้าสู่
การค้าปลากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและชนะผู้แข่งขัน 
ตลอดจนแนวโน้มของภาคการผลิตให้มีประสิทธิภาพ จึงมี
ความส้าคัญเป็นอย่างยิ่งและควรจะด้าเนินการอย่างจริงจัง 
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ จะได้
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ ต่อไป 

1.  เพื่อรวบรวมข้อมูลภาพรวมของระะบบโลจิสติกสและ
โซอุ่ปทานปลาสวยงามและปลากัด 

2.  เพื่อศึกษาเชิงลึกระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโมเดล
ของปลากัดต้ังแต่ ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้า 

3.  เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานของปลากัด 

วัตถุประสงค์ของการศกึษา 
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วิธีด าเนินการศกึษา 

1.  การรวบรวมข้อมูลภาพรวมของระะบบโลจิสติกส์ 
และโซ่อุปทานปลาสวยงามและปลากัด เป็นการวิจัย 
เชิงสังเคราะห์จากข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ (Documentary 
research) โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร รายงาน
ผลการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ผลจากการ
สัมมนาและการเสวนาต่าง ๆ ข่าวสารสนเทศจากสื่อสิ่งพิมพ์
ท้ังจากฉบับพิมพ์และจากสื่อออนไลน์ของ web pages  
หรือ web sites ต่าง ๆ จาก internet จากนั้นน้าข้อมูล 
มาจัดระเบียบอย่างเป็นข้ันตอนเพื่อให้ เ ข้าใจถึงล้า ดับ
เหตุการณ์ และภาพรวม  

2.  เพื่อศึกษาเชิงลึกระบบโลจิสติกส์และและโซ่อุปทาน
โมเดลปลากัด ต้ังแต่ ต้นน้้า กลางน้้า ปลายน้้าโดยใช้
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา รวบรวมข้อมูล สัมภาษณ์ ประเมิน
สถานการณ์ทุกระบบ ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า ดังน้ี 

2.1  ระบบต้นน้้า ประกอบด้วย 
2.1.1  รวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง

จ้านวน 5 ราย  
สัมภาษณ์เกษตรกรผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนา

สายพันธุ์ปลากัด 
2.1.3  รวบรวมข้อมูลแหล่งของอาหารธรรมชาติ 
2.1.4  สัมภาษณ์รูปแบบการอนุบาล การเลี้ยง 

และการดูแลท้ังเรื่องอาหารและยารักษาโรค 
2.1.5  รูปแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการสินค้าปลากัดเพื่อลดความ

สูญเสียท่ี เกิดข้ึนในโซ่ อุปทานของเกษตรกร และเพิ่ม
มูลค่าเพิ่มจากโซ่อุปทาน ในระดับต้นน้้า 
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2.2  ระบบกลางน้้า ประกอบด้วย 
2.2.1  รวบรวมการจัดการสินค้าปลากัดให้มี

มาตรฐานเพื่อการส่งออกในเรื่องกฎและระเบียบใน 
การจัดการสินค้าต้ังแต่ฟาร์มจนถึงผู้บริโภค  

2.2.2   รวบรวม กฎ และระเบียบ การน้าสินค้า
สัตว์น้้าสวยงามเข้าประเทศจากประเทศน้าเข้า 

2.2.3  ตัวอย่างประเทศท่ีน้าเข้าปลากัดสวยงาม
จากประเทศไทย 

2.3  ระบบปลายน้้า  
2.3.1  รวบรวมการจัดการสินค้าปลากัดให้มี

มาตรฐานเพื่อการส่งออกในเรื่องกฎและระเบียบในการ
จัดการสินค้าต้ังแต่ฟาร์มจนถึงผู้บริโภค  

2.2.2  รวบรวม กฎ และระเบียบ การน้าสินค้า
สัตว์น้้าสวยงามเข้าประเทศจากประเทศน้าเข้า 

2.2.3  ตัวอย่างประเทศท่ีน้าเข้าปลากัดสวยงาม
จากประเทศไทย 

3.  แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานของปลากัด 

3.1  ระดับนโยบาย 
3.2  ระดับต้นน้้า 

3.2.1  การบริหารจัดการภายในฟาร์มอย่างมีระบบ 
3.2.2   การบริหารจัดการภายนอกฟาร์มอย่างมีระบบ 
3.2.3  แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน 

โลจิสติกส์และโซ่อุปทานของปลากัด 
3.3  ระดับกลางน้้า 
3.4  ระดับปลายน้้า 

4.  สรุปภาพรวมของการจัดการโลจิส ติกส์และ 
โซอุ่ปทานของปลากัด  
 
 

1. ภาพรวมของระบบโลจิสติกส และโซ่อุปทาน 
สัตว์น  าสวยงาม 

1.1 ชนิดของสัตว์น้้าสวยงาม 
ปลาน้้าจืดสวยงามท่ีมีการซื้อ-ขายในไทยมี 200 ชนิด  

มีการเพาะขยายพันธุ์ได้แล้วในไทยมีแบ่งเป็นประเภทต่างๆ 
ดังน้ี ปลาน้้าจืดสวยงามของไทย 27 ชนิด ปลาน้้าจืดสวยงาม

ต่างประเทศ 39 ชนิดและจ้านวน 22 ชนิดท่ีเพาะได้แต่ยังมี
ปัญหาในเรื่องความไม่สม่้าเสมอของคุณภาพและปริมาณ 
กลุ่มปลาหมอสีจ้านวน 245 ชนิดเพาะได้แล้วทุกสายพันธุ์ 
(แต่ท่ีได้รับความนิยมประมาณ 50 สายพันธุ์ ) ปลาน้้าจืด
สวยงามท่ียังเพาะไม่ได้จ้านวน 34 ชนิด (Sermwatanakul , 
2005) ปลาทะเลสวยงามท่ีกรมประมงเพาะพันธุ์ได้แล้ว 
จ้านวน 27 ชนิด (ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ ง  
กรมประมง, 2553) สัดส่วนของปลาสวยงามท่ีจ้าหน่ายใน
ตลาดโลกร้อยละ 90-96 เป็นปลาน้้าจืดสวยงามและได้จาก
การเพาะพันธุ์ (Chapman et al., 1997) ส่วนท่ีเหลืออีก      
ร้อยละ 4-10 จะเป็นปลาสวยงามทะเล ซึ่งข้อมูลใกล้เคียงกับ
การรายงานของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2550) โดยเฉลี่ยแล้ว
ร้อยละ 90 ของปลาสวยงามน้้าจืดได้จากการเพาะพันธุ์ใน
ฟาร์ม ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 10 เป็นการจับจากธรรมชาติ 
ส่วนปลาทะเลสวยงามร้อยละ 99 จับมาจากธรรมชาติ มี
เพียงร้อยละ 1 เท่าน้ันท่ีได้จากการเพาะเลี้ยง ปลาน้้าจืด
สวยงามส่วนใหญ่ท่ีผลิตได้ในประเทศไทยจะถูกส่งออกไปขาย
ยังต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ มากกว่า 85 โดยมีการซื้อขาย
ภายในประเทศประมาณร้อยละ 10-15 (ส้านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ องค์กรมหาชน, 2552 และ  
กรมประมง 2553)  

1.2  โซ่อุปทานการส่งออกปลาสวยงามของประเทศไทย  
กระบวนการในการเช่ือมโยงธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องในธุรกิจ

ปลาสวยงาม เพื่อการส่งออกท้ังระบบเข้าด้วยกัน ต้ังแต่  
ต้นน้้าคือ ผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ผู้รวบรวมปลาสวยงาม
จากธรรมชาติ รวมถึงผู้น้าเข้า และผู้ ท่ีรวบรวมปลาจาก
ธรรมชาติและน้ามาเพาะขยายพันธุ์ กลางน้้า คือ ผู้รวบรวม
หรือ พ่อค้ากลาง ผู้ส่งออกหรือบริษัท ตัวแทนส่งออก ปลายน้้า 
คือ ตลาดคู่ค้าต่างประเทศ ซึ่งก็คล้ายคลึงกับข้อมูลท่ัวโลก  
ท่ีมีการศึกษาของ Livengood and Chapman (2007) 
สัตว์น้้าท่ีมีการจับจากธรรมชาติท่ีห่างไกล จะมีเครื่องมือ
เฉพาะท่ีใช้ในการจับ จากน้ันจะน้ามาพักไว้ท่ีแคมป์เป็น
ระยะเวลา 2-3 วัน หรือหลายวัน เพื่อส่งต่อไปยังผู้ เลี้ยง 
เพื่องานอดิเรกและหน่วยกักกันและไปร่วมกันท่ีหน่วยส่งออก
เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก จากน้ันมีผู้น้าเข้า 
เพื่อส่งไปยังร้านค้าและไปยังผู้เลี้ยงท่ัวโลก (ภาพท่ี 1) 

ผลการศึกษา 



ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561 
Volume 1 Number 1 January – March 2018 

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ 103  

1.3  ข้อมูลการส่งออกสัตว์น้้าสวยงามของไทย 
ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้้าสวยงาม 

ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในช่วงระยะเวลา 
12 เดือน ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงกันยายน 2559 พบว่า 
ปริมาณการส่งออกสัตว์น้้าสวยงาม มีปริมาณ 93.8 ล้านตัว 
คิดเป็นมูลค่า 529.4 ล้านบาท โดยส่งออกสัตว์น้้าสวยงาม  
ไปยังประเทศต่างๆ รวม 95 ประเทศและ สามารถแบ่ง
ประเภทของสัตว์น้้าสวยงามท่ีส่งออกไปยังต่างประเทศได้  
8 ประเภท ได้แก่ ปลา กุ้ง หอย ปู กบ เต่า ตะพาบน้้า 
แมงดา ตามล้าดับ โดยประเภทสัตว์น้้าสวยงามท่ีมีปริมาณ
การส่งออกสูงสุด คือ ปลา และเมื่อแยกตามรายชนิดพันธุ์
สามารถแยกได้ ท้ังหมด 772 สายพันธุ์  โดยจากข้อมูล 

การส่งออกสัตว์น้้าสวยงาม พบว่า ชนิดสัตว์ น้้าสวยงาม 
ท่ีมีปริมาณการส่งออกมากท่ีสุด 10 อันดับ ได้แก่ ปลากัด 
ปลาหางนกยูง ปลาหมอมาลาวี ปลาลูกผึ้ง ปลาหมอสี  
ปลาทอง ปลาหางไหม้ ปลาแรด ปลาก้างพระร่วง ปลาซัคเกอร์ 
โดยพบว่า ปลากัด เป็นปลาท่ีมีปริมาณการส่งออกมากที่สุด  

โดยมีปริมาณการส่งออก 18,517,066 ตัว มูลค่า 
127,431,404.02 บาท มีการส่งออกสัตว์น้้าสวยงามไป
ประเทศจีนมากท่ีสุด เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ รองลงมา
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์  มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน ตามล้า ดับ  
(กรมประมง, 2559) ดังตารางที่ 1 

ภาพที่ 1 โซอุ่ปทานการส่งออกปลาสวยงามของประเทศไทย 

พ่อค้าคนกลาง 

ผู้ส่งออกต่างประเทศ 

ผู้เพาะเล้ียง 

ผู้ค้าปลีก 

ผู้ซื้อ 

ผู้ค้าส่ง 

น าเข้าพ่อแม่พันธุ์ปลา 

ผู้รวบรวมจากธรรมชาติ 
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ตารางที่ 1  ชนิดสัตว์น้้าสวยงามท่ีมีปริมาณการส่งออกมากที่สุด 10 อันดับ ทางด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 ในเดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559 

เมื่อจัดล้าดับความส้าคัญและคัดเลือกสัตว์น้้าท่ีมีศักยภาพสูง มีความเป็นไปได้ท่ีจะขยายการตลาด จ้านวน 1 ชนิด 
ผู้วิจัยจึงได้ด้าเนินการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จากข้อมูลตารางท่ี 1 พบว่า ปลากัดเป็นปลาท่ีมีการ
ส่งออกเป็นอันดับ 1 ปลากัดเป็นปลาท่ีเหมาะสมท่ีจะท้าการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
เพื่อเป็นตัวอย่างท่ีสามารถน้าไปประยุกต์ได้ต่อไป 

ด้าเนินการรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมจาก Facebook การโพสต์ในกลุ่มเกษตรกรไปท่ีกลุ่มน้ัน แล้วคลิก 
“เขียนอะไรบางอย่างท่ีเกี่ยวกับสินค้าปลากัด” จากที่น่ีสามารถเขียนโพสต์ เพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอ เพิ่มโพลหรือเพิ่มไฟล์ ซึ่งท้า
กับสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าท่ีผลิต 

ดังน้ันในการท่ีจะศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ทราบการเคลื่อนย้ายของสินค้าเกษตร กลุ่มต่าง ๆ ใน Facebook จึงเป็นข้อมูลท่ี
น้ามาใช้วิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลต้นน้้าได้ ท้าให้เห็นจ้านวนของผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้รวบรวม และการเติบโตของ
วงการปลากัด ดังตารางที่ 2 

ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ปริมาณ (ตัว) มูลค่า (บาท) 

ปลากัด Fighting Fish Betta splendens  18,517,066  127,431,404.02 

ปลาหางนกยูง Guppy Poecilia reticulata 10,998,374 50,111,958.57 

ปลาหมอมาลาวี Peacock Aulonocara spp. 5,533,272  23,343,171.83 

ปลาลูกผึ้ง Algae eater  Gyrinocheilus aymonieri  4,145,929  16,776,505.41 

ปลาหมอสี Cichild  Cichlasoma spp.  3,565,486  14,123,861.38 

ปลาทอง Gold fish  Carassius auratus  3,184,650  32,048,048.68 

ปลาหางไหม้ Silver Shark  Balantiocheilos melanopterus  3,065,645  11,542,443.67 

ปลาแรด Giant Gourami Osphronemus goramy  2,767,007  6,185,117.27 

ปลาก้างพระร่วง Planet catfish Kryptopterus bicirrhis  2,494,033  10,182,219.74 

ปลาซัคเกอร์ Sucker Hypostomus plecostomus  1,903,410  8,700,929.74 

ที่มา : กรมประมง (2559) 
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ชื่อกลุ่ม 
สมาชิก 
(คน) 

วัตถุประสงค ์

ในประเทศ (ปลากัดท่ัวไป) 
ประมูลปลากัดไทย [Thailand betta's Auction] 109,300 ประมูลปลากัดท่ัวโลก 
ประมูลปลากัด8บาท 53,657 ประมูลปลากัด 
ตลาดประมูลปลากัดสวยงาม 33,309 ประมูลเฉพาะปลากัด 
ประมูลปลากัด10บาท 24,760 ประมูลปลากัด 
ชุมชนคนรักปลากัด 15,120 พูดคุยของคนท่ีมีใจรักปลากัด 
ในประเทศ (ปลากัดป า/เก่ง) 

ปลากัดป าลูกทุ่ง 31,198 
ผู้สนใจปลากัดป าได้เข้ามาหาความรู้และซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนปลากัดป า 

ปลากัดป า "เรารักปลากัดป า" กลุ่มปลากัดป าที่ดีท่ีสุดในประเทศไทย 22,824 ขายปลากัดป า 
อนุรักษ์และพัฒนาปลากัดพื้นบ้าน 13,752 ขายปลากัดป า 
ต่างประเทศ 
Betta Marketplace (Singapore) 21,953 ตลาดปลากัดสิงค์โปร์ 

★ UNITED BETTAS WORLD ★ 21,692 Betta for sale 

Wild Betta World 6,796 
Discussion and sharing of wild betta 
ONLY. 

 

ตารางที่ 2 จ้านวนบัญชีข้อมูลกลุ่มต่าง ๆ ท่ีซื้อ-ขายปลากัดผ่านกลุ่มต่าง ๆ ใน Facebook 

ที่มา : รวบรวมจากกลุ่มต่าง ๆ ใน Facebook กันยายน 2560 

1.4  ข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมประมง 
เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียน ทบ. 1 สัตว์น้้าสวยงาม ปี 2555 – 2559 ประกอบด้วย 679, 921, 1,150, 1,064 และ 1,744 ฟาร์ม

ตามล้าดับ และข้ึนทะเบียนการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าสวยงาม ต้ังแต่ปี 2555–2559 ประกอบด้วย 
218, 222, 211, 226 และ 220 ฟาร์ม ตามล้าดับ ดังตารางที่ 3 

จ านวนฟาร์ม 2555 2556 2557 2558 2559 

จ้านวนฟาร์มท่ีข้ึนทะเบียน ทบ.1 679 921 1,150 1,064 1,744 

จ้านวนฟาร์มท่ีผ่านการรับรองฯ (ฟาร์ม) 218 222 211 226 220 

ตารางที่ 3 สรุปข้อมูลเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียน ทบ 1 และ GAP ปี 2555-2559 

ที่มา : สถาบันวิจัยสัตว์น้้าสวยงามและพรรณไม้น้้า (2559) 

 1.5  ข้อมูลผู้ส่งออกสัตว์น้้าสวยงาม มีจ้านวน 58 ราย รวมท้ังผู้ประกอบการรายย่อยท่ีขอใบรับรองสุขภาพสัตว์น้้า
จากสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้้าจืด  
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2.  ระบบโลจิสติกส์และโซอุ่ปทานโมเดลปลากัด 
2.1 ระบบต้นน้้า 
รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาคการผลิต ต้นน้้า การวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง 

สัมภาษณ์เกษตรกรผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์น้้าสวยงาม รวบรวมข้อมูลแหล่งได้มาของอาหาร ธรรมชาติ 
ในรูปแบบต่าง ๆ ข้ันตอนการผลิต รูปแบบการอนุบาล การเลี้ยง และการดูแลท้ังเรื่องอาหารและยารักษาโรค การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรเพื่อลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในโซ่อุปทานของเกษตรกร และเพิ่มมูลค่าเพิ่มจาก 
โซอุ่ปทาน ในระดับต้นน้้า  

2.1.1  รวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจ้านวน 5 ราย  
การรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจ้านวน 5 ราย เพื่อให้เห็นภาพการไหลลื่นและกระจายปัจจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร (Communication Flow) โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนการเพาะเลี้ยงของความต้องการ
ของผู้บริโภค (Demand Driven) ดังน้ี  

1)  Sirinut Betta Farm  จังหวัดนครปฐม 
 ท่ีต้ังฟาร์ม : 5 หมู่ 7 ต้าบลโพรงมะเด่ือ  อ้าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม   
 เลขทะเบียน สอ 3 : TH7321100003  
 สายพันธุ์ปลากัดท่ีเพาะเลี้ยง : ปลากัดประเภทหางยาว  เช่นปลากัดจีน ปลากัดหางมงกุฎ และ 

 ปลาหางพระจันทร์ครึ่งดวง  
 วิธีการจ้าหน่าย : 1.  ส่งป้อนบริษัทส่งออก   
  2.  จัดจ้าหน่ายตรงให้กับพ่อค้าคนกลางท้ังใน และต่างประเทศ 
  3.  คัด เกรดปลา เพื่อจ้าหน่ายเพิ่มมูลค่าเช่น ขายปลีก ทาง Facebook และ website ต่าง ๆ 
 ปริมาณการผลิต :260,000-300,000 ตัวต่อปี 

2)  ศราวุฒิ ฟาร์ม จังหวัดนนทบุรี 
 ท่ีต้ังฟาร์ม : 112/155 ซอยเรวดี 8 ต้าบลตลาดขวัญ อ้าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 เลขทะเบียน สอ 3 : TH 123 10 80011  
 สายพันธุ์ปลากัดท่ีเพาะเลี้ยง : ปลากัดประเภทหางสั้นท่ีมีช่ือเสียงให้กับฟาร์มและจังหวัดระยอง คือปลากัด

 ยักษ์หางสั้นหางพระจันทร์ครึ่งดวง   
 วิธีการจ้าหน่าย : 1. จัดจ้าหน่ายตรงให้กับพ่อค้าคนกลางท้ังใน และต่างประเทศ 
  2. คัด เกรดปลา เพื่อจ้าหน่ายเพิ่มมูลค่าเช่น ขายปลีก ทาง Facebook และ website ต่าง ๆ 
 ปริมาณการผลิต : 10,000 – 20,000 ตัวต่อปี 

3)  Petch Bangsai Betta farm จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ท่ีต้ังฟาร์ม : 67/2 หมู่ 1 ต้าบลบางไทร อ้าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 เลขทะเบียน สอ 3 :TH 142116001 สายพันธุ์ปลากัดท่ีเพาะเลี้ยง : ปลากัดประเภทหางยาวและหางสั้น   
 วิธีการจ้าหน่าย : 1. รวบรวมและส่งให้บริษัทส่งออก และคัดเกรดเพื่อจ้าหน่ายเอง 
  2. จัดจ้าหน่ายตรงให้กับพ่อค้าคนกลางท้ังใน และต่างประเทศ 
  3. คัด เกรดปลา เพื่อจ้าหน่ายเพิ่มมูลค่าเช่น ขายปลีก ทาง Facebook และ website ต่าง ๆ 
 ปริมาณการผลิต : 270,000 ตัวต่อปี มีบ่อ 438 บ่อ และแบน 45,000 ใบ  
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4) พิพัฒน์ฟาร์ม จังหวัดนครปฐม  
 ท่ีต้ังฟาร์ม : 43 /2  ต้าบลสามควายเผือก  อ้าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  
 เลขทะเบียน สอ 3 : 7302013100 สายพันธุ์ปลากัดท่ีเพาะเลี้ยง : ปลากัดประเภทหางสั้นและหางยาว   
 วิธีการจ้าหน่าย : 1. ผลิต รวบรวมส่งบริษัทส่งออก และคัดเกรดเพื่อจ้าหน่ายเอง 
  2. จัดจ้าหน่ายตรงให้กับพ่อค้าคนกลางท้ังใน และต่างประเทศ 
  3. คัด เกรดปลา เพื่อจ้าหน่ายเพิ่มมูลค่าเช่น ขายปลีก ทาง Facebook และ website ต่าง ๆ 
 ปริมาณการผลิต :  250,000 ตัวต่อปี 
5) จิ๋วปลากัดฟาร์ม   

 ท่ีต้ังฟาร์ม : 160/496 หมู่ 13 ซอย 8/6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต้าบลสวนหลวง อ้าเภอกระทุ่มแบน  
 จังหวัดสมุทรสาคร  

 เลขทะเบียน สอ 3 : TH 7421060003 
 สายพันธุ์ปลากัดท่ีเพาะเลี้ยง : ปลากัดประเภทหางยาว   
 วิธีการจ้าหน่าย :  1. รวบรวมส่งบริษัทส่งออก 
  2. จัดจ้าหน่ายตรงให้กับพ่อค้าคนกลางท้ังใน และต่างประเทศ 
  3. คัด เกรดปลา เพื่อจ้าหน่ายเพิ่มมูลค่าเช่น ขายปลีก ทาง Facebook และ website ต่าง ๆ 
 ปริมาณการผลิต :  150,000 ตัวต่อป ี

จากการรวบรวมข้อมูลจาก เกษตรกรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการเพาะเลี้ยง และการรวบรวม พบว่า แผน 
การเพาะเลี้ยงของความต้องการของผู้บริโภค (Demand Driven) และ การไหลลื่นของ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร 
(Communication Flow chart) เป็นตัวก้าหนดให้เกษตรกรผลิตปลากัดตามความต้องการของตลาด ดังภาพท่ี 2 

ภาพที่ 2 การไหลลื่นของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการขาย 

จากการสัมภาษณ์จะเห็นได้จากปัจจัยของข้อมูลทางการตลาด อันส่งผลต่อปัจจัย ของเส้นอุปสงค์ จนน้าไปสู่ ความ
ต้องการซื้อ หรือ เส้นอุปทานขาย ซึ่ง จากการสอบถามตรงจากผู้เพาะเลี้ยงปลากัดสวยงานน้ัน เกือบ 99% จะมี ข้อมูล
ข่าวสารท่ีได้รับสารมาตรงกันและน้าไปสู่ แผนการ เพาะเลี้ยงอย่างเป็นระบบ จากข้างต้น หากเปรียบกับ Flow chart ท่ัวไป
ของธุรกิจในตลาดน้ัน เมื่อเทียบกับความต้องการตลาดปลาสวยงามโดยเฉพาะปลากัด ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม
กับสังคมออนไลน์ในปัจจุบันส้าคัญอย่างย่ิงจนน้าไปสู่แผนการเพาะเลี้ยงเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด ดังน้ี 

ใบสั่งช้ือ 

บันทึกการขาย 

ปรับปรุงสต๊อกสินค้า 

ออกเอกสารก้ากับการขาย 

ฐานข้อมูลลูกค้า ฐานข้อมูลสินค้า 
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ก.  ข้อมูลความต้องการของตลาด 
ตลาดปลากัดท้ังใน และ ต่างประเทศ ท่ีมีความสนใจ 

อาทิเช่น ตลาดปลากัดแถวทวีปยุโรป เน้นการผลิตปลากัดท่ีมี
ลักษณะความแปลกใหม่เช่น ปลากัดคลาวเทล ฮาฟมูน และ
สีสัน ท่ีอยู่ในโทนสีด้า และ สีเข้ม ตลาดปลากัดทวีปอเมริกา
เหนือและใต้ เน้นปลากัดท่ีมีลักษณะ คล้ายคลึงกับทางยุโรป
และเน้นประเภทปลากัดฮาฟมูน และสีสันท่ีโดดเด่นกว่า 
เป็นพิเศษ ส่วนตลาดปลากัดแถวเอเชีย จะเน้นปลากัดฮาฟมูน 
ปลากัดและสีสัน ท่ีโดดเด่น แปลกใหม่ 

ข.  วางแผนการผลิต 
เมื่อเกษตรกรข้อมูลความต้องการของตลาดแล้ว 

เกษตรกรก็จะด้าเนินการวางแผนการผลิต เพื่อให้รองรับ
ตลาดในกลุ่ ม ต่าง  ๆ ข้าง ต้น โดยค้า นึง ถึงปัจจัยของ
ความสามารถเฉพาะตัวในการพัฒนาหรือขยายสายพันธุ์น้ัน 
อีกท้ังเรื่องของการเตรียมพ่อแม่พันธุ์ปลาท่ีดีอันส่งผล ต่อ 
การผลิตจ้านวนปริมาณ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า 

ค.  การวางแผนการจัดจ้าหน่าย 
การอนุบาลปลา จนปลาพร้อมสู่ตลาด เกษตรกร 

ก็จะมีการคัดสายพันธุ์เพื่อให้เหมาะสมกับตลาดในการท่ีจะมี
การจัดจ้าหน่ายต่อไป อีกท้ัง ปลาท่ีได้คุณภาพ หรือ ปลาเกรด
ก็จะมีการขายปลีกในราคาท่ีสูง ผ่านตลาดโซเชียลเน็ตเวริค์ 
หรือ ปลาท่ีคุณภาพต้่าส่งรังปลา (บริษัทส่งออก) รับซื้อใน
ราคาถูกต่อไป และการท้าสต๊อก ตลอดจนบันทึกประวัติการขาย 

ง.  การวางแผนการส่งออกปลากัด 
ผู้ส่งออกปลากัดส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท่ีมีใจรักและ

สนใจเลี้ยงปลากัดมา ต้ังแต่วัยเ ด็ก  มีความรู้ทาง ด้าน
ภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ
ท่ีเป็นลูกค้าได้เป็นอย่างดี และยังเป็นผู้ท่ีมีทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี 

จ.  ข้อค้านึงผู้ส่งออกปลากัด 
ความต้องการทางการตลาด ตลาดท่ีรองรับปลากัด

สวยงามมีอยู่ ท่ัวทุกทวีป แต่ท่ีได้รับความนิยมมาก ได้แก่ 
ตลาดสหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ ยุโรป ออสเตรเลีย และ
เอเชีย โดยปลากัดท่ีตลาดต้องการส่วนใหญ่จะเป็นปลากัด
หางยาวประเภทพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว (Halfmoon) เรื่องสีสัน
ของปลากัดน้ันไม่มีสีหรือรูปแบบของสีท่ีเฉพาะข้ึนอยู่กับ
ความแปลกใหม่ของปลากัด ส่วนในเรื่ององค์ประกอบต่าง ๆ น้ัน 

ครีบทุกส่วนควรอยู่ในรูปแบบท่ีครบสมบูรณ์ ทางด้านปลากัด
ต่อสู้น้ันยังไม่ได้รับความนิยมจากตลาด เน่ืองจากต่างชาติ 
ไม่รู้จักกติกาในการแข่งขันกัดปลา อีกท้ังยังเห็นว่า เป็น 
การทารุณ โหดร้าย และทรมานสัตว์ จากการสัมภาษณ์
พบว่า  ไม่ เพียงแต่ปลากัดหางยาวประเภทพระจันทร์ 
ครึ่งเสี้ยว เท่าน้ันท่ีตลาดต้องการและขายได้ราคาดี   

นอกน้ันแล้ว กรมประมงได้สนับสนุนงบประมาณ 
เพื่อ ด้าเนินการยุทธศาสตร์ปลาสวยงาม 2556-2559  
เพื่อปรับเปลี่ยนเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการ เกษตรกร
จึง เปลี่ยนเป็นผู้ประกอบการ จึงได้รวบรวมข้อมูล ท่ีมี
ความส้าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาการส่งออกปลากัด มารวมอยู่
ในส่วนน้ี  

2.1.2  สัมภาษณ์เกษตรกรในการพัฒนาสายพันธุ์
ปลากัด  

1)  สายพันธุ์ปลากัดยักษ์ หน่ึงเดียวในโลก  
บทสัมภาษณ์ คุณอรรถพล รัตนพิเชษฐ หรือ  

คุณลุงสละ ประมาณปลายปี 2541 ได้เพาะพันธุ์ปลาครอกหน่ึง
พ่อแม่เป็นปลากัดหม้อธรรมดา ปรากฏว่าในครอกน้ันพบว่ามี
ปลาตัวหน่ึงผ่าเหล่า โครงสร้างร่างกายใหญ่กว่าพี่ ๆ น้อง ๆ 
ซึ่งมีท้ังหมดเกือบ 300 กว่าตัว และเห็นว่าลูกปลากัดท่ีมี
โครงสร้างใหญ่ตัวน้ีน่าสนใจมาก จึงเลี้ยงอย่างดีจนกระท่ังโต 
พบว่าปลาตัวใหญ่กว่า ทุกตัวในฟาร์ม เฉลี่ยความยาว
ประมาณ 3 น้ิว ความใหญ่เกือบสองเท่าตัวของปลากัดท่ัว ๆ ไป 
วัดน้้าหนักตัวจ้าได้ว่าหนักกว่าปลาท่ัวไปถึง 5 เท่า คุณลุงสละ 
จึงเกิดแนวความคิดพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดใหญ่ หรือปลากัด
ยักษ์น้ีข้ึนมา เมื่อเพาะพันธุ์ปลาได้ปลากัดยักษ์จ้านวนหน่ึง  
ก็หันมาพัฒนาในเรื่องของสี ของสายพันธุ์  ท้าสีใหม่ ๆ 
ออกมา ท้าพันธุ์ใหม่ ๆ เช่น ปลากัดหม้อหางจักร สองหาง 
ฮาล์ฟยักษ์ คราวเทลยักษ์ ฯลฯ ในเรื่องของสีน้ันคุณลุงสละ 
บอกว่ายึดเอากติกาสากลเป็นหลัก ต่างประเทศเขานิยมหรือ
วางกฎของสีเอาไว้อย่าไร เราก็ท้าตามน้ัน เป็นการพัฒนา 
สายพันธุ์ปลากัดยักษ์ไปอีกข้ันหน่ึง ฟาร์ม “เพชรพันธุ์ปลาฟาร์ม” 
น้ันปัจจุบัน เลี้ยงปลากัดอยู่ 350 บ่อรอง เป็นปลากัดยักษ์
ประมาณ 90% ของปลาท้ังฟาร์ม ท่ีเหลือเป็นปลาท่ัว ๆ ไป 
สายพันธุ์ต่าง ๆ 10% ท้ังน้ีก็เพื่อจะน้าเอาพันธุ์ ต่าง ๆ มา
พัฒนาให้ได้ เป็นปลากัดยักษ์ ต่อไป 
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2)  การพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดของเพชรบางไทรฟาร์ม 
นายนธี รัตนพิเชษฐ เลขทะเบียนฟาร์ม/ผู้ประกอบการ 10307-14-GAP01-01-52-00169 ช่ือฟาร์ม เพชรบางไทร  

อายุ 46 ปี ท่ีอยู่ฟาร์ม บ้านเลขท่ี 67/2 หมู่ท่ี 1 ถนนหลังวัดบางคล้า ต้าบลบางไทร อ้าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สัมภาษณ์ประสบการณ์จากการพัฒนาสายพันธุ์ปลากัด ดังน้ี 

การพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดได้ เริ่มต้นจากพ่อพันธุ์ปลากัดหางคู่ ท่ีหาซื้อมาจากตลาดซันเดย์เดิม (ผู้ขายบอกว่าเป็น
ของป ามาจากทางใต้ และมาทราบภายหลังว่าเป็นสายพันธุ์ท่ีมีมาก่อนนานแล้ว ต้ังแต่มีปลากัดขายท่ีท้องสนามหลวง ) ซึ่งมี
เพียงแต่เพศผู้ จึงน้ามาข้ามสายพันธุ์กับตัวเมียปลากัดจีน และปลากัดลูกหม้อ ซึ่งเป็นจุดเริ่มของการพัฒนาจนแตกสายไปได้
อีกหลายรูปทรง ดังภาพท่ี 3 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างปลากัดสายพันธุ์พัฒนาต่าง ๆ จากฟาร์มเพชรบางไทร 



ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561 
Volume 1 Number 1 January – March 2018 

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ 110 

2.1.3  แหล่งของอาหารธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ  ดังน้ี 
1)  การเก็บรวบรวมไรแดงจากธรรมชาติ  
ไรแดง เป็นอาหารหลักท่ีใช้ในโฮมบรีดเล็ก ๆ  

ของ Inkgreen Betta ปกติจะออกไปช้อนไรแดงย่าน
สมุทรปราการ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหน่ึงแหล่งอาหารท่ีอุดมสมบูรณ์ 
มีไรแดงตลอดท้ังปี ทุก ๆ เช้า ช่วงเวลา 07:00-09.00 น. 
แดดอ่อน ๆ ตอนเช้า ๆ เหมาะแก่การช้อนไรอย่างยิ่ ง  
สิ่งส้าคัญท่ีต้องพึงระวังคือ "ไรเข็ม และลูกปลาหมอ" ซึ่งมี
ขนาดเล็กมาก ไรเข็มจะท้าให้ระบบภายในของปลากัดได้รับ
ความเสียหายได้และตาย ส่วนปลาหมอค่อย ๆ เติบโต โดย
การกินลูกปลาท่ีมีขนาดเล็กของเราไปเรื่อย ๆ ซึ่งกว่าเราจะ
รู้ตัว มันก็อาจจะกินจนหมดบ่อได้  

2)  การเพาะไรแดงในบ่อซีเมนต์ 
Jimmy Betta Guppy เพาะไรแดงในฟาร์มเพื่อ

เลี้ยงปลากัด เล่าให้ฟังว่าวันแรกตอนเช้า น้้าเขียวก็จะเขียว
อยู่ปกติ ตกเย็นน้้าช้ันบนเริ่มจะใส ด้านล่างยังเขียวอยู่  
ตอนเช้าให้คนน้้าเบาเพื่อให้น้้าเขียวกระจายท่ัวบ่อต่อ ไรแดง
จะได้กินสาหร่ายท่ัวถึง จากน้ัน ครบ 48 ชม. จะเก็บไรแดงไป
ให้ปลากิน แต่ยังไม่ท้ิงน้้าท่ีบ่อน้ีเพราะในน้้าน้ันจะมีไข่และ 
ตัวไรแดงอยูบ่้าง ถึงตอนเย็นก็ 56 ชม. จะเอาน้้าเก่าน้ีไปเติม
บ่อน้้าเขียวท่ีบ่อใหม่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าน้้าต่อไปและจะได้ 
ไข่ไรแดงและไรแดงไปต่อยอดอีกบ่อ ดังภาพท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3)  การเพาะไรแดงในบ่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ 
ไรแดงบ่อคุณ Paitune Iamsrisuwan จ.นครปฐม 

เจ้าของฟาร์ม มีบ่อจ้านวน 12 บ่อ ขนาดบ่อกว้าง 5 เมตร 
ยาว 10 เมตร สูง 1 เมตรตามมาตรฐานกรมประมง  
เป็นฟาร์มไรแดงแบบเก็บเกี่ยวไม่ต่อเน่ือง คือเป็นการปล่อยน้้า
ออกท้ังหมดให้เหลือแต่ไรแดง การเตรียมบ่อ เปิดน้้าใสบ่อ
ประมาณ 50 เซนติเมตร ช่วงฤดูหนาวและฤดูฝน ส่วนฤดูร้อน
ต้องเปิดน้้าสูงประมาณ 80 เซนติเมตร ผสมปุ๋ยนาสูตร  
16 -20 -0 ยี่ ห้ ออะไรก็ ไ ด้  1 .5  กิ โลกรัม  ปุ๋ยยู เ รียจะมี 
ธาตอุาหารหลักไนโตรเจน (N) เป็นส่วนประกอบในอัตราส่วน
ท่ีสูงมากคือร้อยละ 46 โดยน้้าหนัก (ตามกฎหมายเรียกว่า 
"ปุ๋ยเคมียูเรีย" โดยต้องมีปริมาณไนโตรเจนไม่ต้่ากว่าร้อยละ 
44 ของน้้าหนัก) สูตรปุ๋ยของปุ๋ยยูเรีย คือ 46-0-0 ประมาณ 
1.5 กิโลกรัม อามิประมาณ 8-10 ลิตรเอาลงไปหมักในบ่อ 
ท่ีเตรียมไว้เลยแล้วท้ิงไว้ 3 วัน ให้เป็นน้้าเขียว แต่ละวัน
จะต้องท้าการกวนรอบ ๆ บ่อให้ผสมกันได้ท่ี เช้า กลางวัน 
และเย็น ท้ัง 3 วัน จนได้ท่ีเป็นน้้าเขียวท่ีต้องการ แล้วปล่อย
พ่อแม่ไรแดง ลงไปในบ่อท้ิงไว้ประมาณ 2 วันก็จะได้ไรแดง 
ท่ีต้องการ จะมากน้อยก็ข้ึนอยู่สภาพอุณหภูมิของแต่ละวัน  
ท่ีบ่อน้ีได้น้อยสุดประมาณ 5 กิโลกรัม ได้ไรแดงมากท่ีสุด
ประมาณ 20 กิโลกรัมต่อวัน จะผลิตแบบวนไปเก็บเกี่ยว 
วันละ 2 บ่อ ดังภาพท่ี 5 

ภาพที่ 4 รูปแบบการเพาะไรแดงในบ่อซีเมนต์ ภาพที่ 5 รูปแบบการเพาะไรแดงในบ่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ 
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4)  การเพาะไรแดงในภาชนะขนาดเล็ก 
โดย พี่โต้งกระท่อมปลากัด  
ข้ันตอนการท้าน้้าเขียว (ภาพท่ี 6) 
1. ผสมปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในน้้า 1 ขัน

คนให้ละลาย 
2. ใส่ร้าละเอียดหรืออาหารลูกไก่ ปูนขาวลงในน้้า

ท่ีผสมปุ๋ย 
3. ต้ังท้ิงไว้ให้ตกตะกอน หรือท้ิงไว้ 1 วันก็ได้ 
ข้ันตอนการเพาะไรแดง  
1. น้าน้้าเขียวท่ีได้ผสมน้้าสะอาด น้้าเขียว 70 : 

น้้า 30 ใส่ในกะละมัง 
2. น้าไรแดงใส่ลงไป ท้ิงไว้ 2-3 วันไรแดงจะเต็ม

กะละมัง น้าน้้าเขียวท่ีเหลือหมั่นเติมถ้าน้้าเริ่มใส 
3. ท้าน้้าเขียวต่อโดยท้าตามข้ันตอนท้าน้้าเขียว

เพิ่มเติม (ควรมีน้้าเขียวส้ารองไว้) 
4. เมื่อไรแดงมีจ้านวนมากก็ตักมาให้ปลากินได้ 

โดยใช้ขันตักน้้าท่ีมีไรแดงออกมากรองเอาเฉพาะไรแดงเอาน้้า
ท้ิงไป แล้วตักน้้าเขียวใส่แทนในจ้านวนท่ีเท่ากัน หรือมากกว่า
ถ้าเห็นว่าน้้าเร่ิมใส พยายามให้น้้าสีเหมือนรูปน้้าในแก้วไว ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.4 สัมภาษณ์รูปแบบการอนุบาล การเลี้ยง 
และการดูแลท้ังเรื่องอาหารและยารักษาโรค 

1)  การอนุบาลลูกปลากัด  
การอนุบาลลูกปลากัดในท่ีสุดเราก็สามารถท้าให้

ปลากัดของเรารัดและได้ไข่แล้ว ถ้าพ่อแม่พันธุ์ปลาสมบูรณ์
และสภาพแวดล้อมบริเวณบ่อเพาะมีความเหมาะสม ได้ไข่เยอะ 
หลังจากท่ีเห็นไข่ของปลากัดแล้วอีกประมาณ 2-3 วัน  
ไข่พวกน้ีก็จะเริ่มเห็นตาคู่เล็ก ๆ สองข้างแล้วก็กลายเป็นตัว
ลูกปลากัดตัวเล็ก ๆ เกาะอยู่ผิวน้้าและก็หวอด บางตัวเกาะ
ผิวน้้าไม่ไหว จมลงไป ถ้าพ่อปลากัดเห็นพ่อปลากัดจะเข้ามาช่วย
โดยการอมลูกปลากัดเข้าไปในปาก และเอาไปพ่นใส่ไว้ให้
เกาะอยู่ท่ีหวอดเหมือนเดิม บางครั้งพ่อปลาจะช่วยอมลูกปลากัด
ไปพ่นบริเวณท่ีมีอาหาร ถึงตอนน้ีพยายามอย่ารบกวน 
พ่อปลากัด อุณหภูมิควรระวังอย่าให้เปลี่ยนแปลงมากใน 
รอบวัน มิฉะน้ันลูกปลาอาจจะตายท้ังหมด 

การอนุบาลลูกปลาน้ัน อาหารส้าหรับพ่อปลา
ระหว่างเลี้ยงลูกให้หนอนแดง 4-5 ตัวต่อวัน ถ้ามีไรแดงก็ให้
ไรแดงไว้เลย โดยสังเกตว่าให้ไรแดงแล้วพ่อปลากัดกินเหลือ 
เพราะไรแดงตัวท่ีเหลือก็จะออกลูก ๆ ตัวเล็ก ๆ มาให้ลูกปลากัด
ของเรากินต่อไปได้ แต่ปกติแล้วพ่อปลากัดก็จะไม่ค่อยกิน
อาหารเท่าไร อาหารท่ีให้ ได้แก่ ลูกน้้า อาร์ทีเมีย อาหารเม็ด 
หรืออย่างอื่น ๆ ก็ยังให้ได้ อาหารส้าหรับลูก ๆ ปลากัด
หลังจากออกจากไข่ได้ก็จะเริ่มหัดลอยตัวกันอยู่สักพัก  
โดยแรก ๆ เกาะผิวน้้าแบบหางด่ิงลงกับพื้น หลังจากน้ัน 
ลูกปลากัดก็จะเริ่มว่ายขนานกับผิวน้้าได้ ซึ่งความเก่งกาจ
สามารถของลูกปลากัดแต่ละตัวก็จะไม่เท่ากัน บางตัวก็เป็น
เร็วกว่า บางตัวยังเพิ่งออกจากไข่ก็มี เมื่อออกจากไข่อายุได้  
2-3 วัน ลูกปลาจะยังมีไข่แดงหรือถุงอาหาร (yolk ) ติดกับตัว
มาด้วย จึงยังไม่จ้าเป็นต้องให้อาหาร และถุงอาหารท่ีติดมา 
ก็จะยุบลงภายใน 7 วัน ส่วนผมเองจะให้อาหารหลังจาก 
ท่ีเห็นลูกปลากัดบางตัวว่ายด้าลงไปท่ีพื้นเพื่อหาอาหาร แสดงว่า
ไข่แดงท่ีติดมากับตัวเริ่มหมดแล้ว ลูกปลากัดก็จะเริ่มออกหากิน 
คราวน้ีก็เป็นหน้าท่ีของผู้เพาะปลากัดอย่างเราต้องหาอาหาร
มาให้พวกลูกปลากัดกินกัน ซึ่งอาหารท่ีจะให้ลูกปลากัดน้ัน 
ก็มีหลากหลาย หลังจากท่ีเห็นลูกปลากัดด้าน้้าหากินอาหาร  
ส่วนใหญ่ท่ีได้ผลดีท่ีสุดเป็นไรแดง 

 ภาพที่ 6 ข้ันตอนการท้าน้้าเขียวและไรแดง 

เทส่วนผสมลงในน้้าที่เตรียมไว้ท้าน้้า
เขียว (เอาเฉพาะน้้า)  

คนให้เข้ากัน 

เทหัวเชื้อน้้าเขียวและ 
คนให้เข้ากันอีกครั้ง 

ไรแดงมีจ้านวนมากตักให้ปลากินได้ 
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2)  อุปกรณ์จ้าเป็นในการเพาะเลี้ยงปลากัด : รูปแบบธุรกิจขนาดเล็ก 

ภาพที่ 7 อุปกรณ์จ้าเป็นในการเพาะเลี้ยงปลากัด : รูปแบบธุรกิจขนาดเล็ก 

3)  อุปกรณ์จ้าเป็นในการเพาะเลี้ยงปลากัด : รูปแบบธุรกิจขนาดใหญ่ 

ภาพที่ 8 อุปกรณ์จ้าเป็นในการเพาะเลี้ยงปลากัด : รูปแบบธุรกิจขนาดใหญ่ บ่ออนุบาลปลากัดสวยงาม 

4)  วิธีการการขยายพันธุ์ปลากัด 
ปลากัดเป็นปลาท่ีสามารถผสมพันธุ์ได้ทุกฤดู แต่องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมท่ีดีท่ีสุด คือฤดูฝน หลังฝนตกใหม่ ๆ 

เราจะสังเกตเห็นว่าปลาจะก่อหวอดซึ่งเป็นสัญชาตญาณของปลากัดว่ามีน้้าใหม่ และพร้อมท่ีจะให้ลูก ๆ ด้ารงชีพต่อไปได้  
โดยปลาตัวผู้จะเร่ิมก่อหวอด เป็นฟองสีขาวใส ตามขอบผิวน้้า บางครั้งตัวเมียก็ช่วยก่อด้วยเช่นกัน  

เมื่อตัวเมียมีความพร้อมตัวผู้จะแหวกว่ายแสดงความเป็นผู้น้าเพื่อน้าตัวเมียเข้ามาปฏิสนธิภายนอกด้วยการรัดกัน 
(บางครั้งก็จะมีการต่อสู้ระหว่างตัวผู้และตัวเมียเช่นกัน หากตัวผู้เป็นฝ ายพลาดพลั้งก็ไม่มีสิทธิท่ีจะได้ครอบครองตัวเมีย ) 
และการวางไข่น้ันเฉลี่ยจะอยู่ท่ี 500-1,000 ฟอง ซึ่งตัวผู้จะท้าหน้าท่ีดูแล และเก็บไข่ท่ีร่วงหลุดจากหวอดน้าข้ึนไปเก็บไว้  
ท่ีหวอดจนกว่าไข่จะเป็นตัว ซึ่งใช้เวลา 36-48 ชม. โดยท่ีตัวเมียจะถูกตัวผู้ขับไล่ออกจากพื้นท่ีฟักและเลี้ยงลูกเพื่อป้องกัน 
การกินไข่ของตัวเมียโดยเข้าข่ายว่า “ได้แล้วท้ิง”  
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การผสมพันธุ์และตัวผู้จะเป็นผู้น้าไข่ ไปไว้บนหวอด เพื่อรอการฟักตัวเป็นลูกปลาต่อไป 

เมื่อลูกปลาเป็นตัวและว่ายน้้าแข็งแรง จะมีการน้าปลาไปอนุบาลไว้ในบ่ออนุบาลปลาต่อไป 

อนุบาลลูกปลาจนแข็งแรง คัดเลือกปลาลงขวดเลี้ยงปลาจนโต 

5)  โรคในปลากัด : ท่ีพบเห็นบ่อย ได้แก่ 
โรคจุดขาว : มักพบเกิดข้ึนกับปลาในช่วงฤดูหนาว หรือ
ในช่วงท่ีอากาศเปลี่ยนแปลง 
สาเหตุ : เป็นโรคท่ีมาจาก เช้ือโปรโตซัว ซึ่งมีนิวเคลียสเป็น
รูปเกือกม้า ตัวแก่จะฝั่งใต้ผิวหนังของปลา 
อาการ : ปลาจะมีอาการหายใจไม่สะดวก เหงือกเปิดอ้า
ตลอด และปลาจะใช้ล้าตัวถูกับพื้นบ่อหรือ ขอบเหลี่ยม
เพาะเลี้ยงปลา ครีบห่างจะเริ่มห่อตัวไม่กาง ผิดธรรมชาติ 
เมื่อ เป็นได้ประมาณ 2-3 วัน และจะเริ่มมีจุดขาว ข้ึน 
ตามล้าตัว โรคน้ีหากเป็นแล้วโอกาสปลารอดจะน้อย 
การรักษา : หมั่นเปลี่ยนน้้าให้สะอาดอยู่เสมอ เพิ่มอุณหภูมิ
ในน้้าให้สูงข้ึน เพื่อให้ตัวแก่หลุดออก และ ใช้มาลาไคท์กรีน 

ขนาด 0.2-0.3 ppm. ใส่ลงไปในน้้าท้ิงปลาไว้ 12-24 ชม. 
แล้วตักข้ึน 
โรคเห็บระฆัง : มักพบเกิดข้ึนกับปลาในช่วงฤดูหนาว และ 
น้้าท่ีใช้เลี้ยงเน่าเสีย 
สาเหตุ : เป็นโรคท่ีมาจาก เช้ือโปรโตซัว ซึ่งมีขนาดรูปร่าง
กลมแบนมีขนเต็มตัว เคลื่อนไหวเร็วปากมีขอ 
อาการ : ปลาจะมีสีเข็มข้ึน ว่ายตามผิวน้้า จะสังเกตเห็นครีบ
ของปลาจะสึก เกล็ดหลุด 
การรักษา : หมั่นเปลี่ยนน้้าให้สะอาดอยู่เสมอ ใส่เกลือแกง  
1-1.5% แช่ปลาท้ิงไว้  20-30 นาที หรือใช้ฟอร์มาลีน  
25 ppm. แช่ ปลาไว้นานประมาณ 12-24 ชม. 

ภาพที่ 9 การขยายพันธุ์ปลากัดและโรงเรือนเพาะเลี้ยงปลากัด 
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โรคหนอนสมอ 
สาเหตุ : เป็นโรคท่ีมาจาก พยาธิ Lernase sp. จะเป็นช่วง
ฤดูฝนและฤดูหนาว ท่ีมีอากาศเปลี่ยนแปลง 
อาการ : ปลาจะมีเมือกขับออกมามาก และ จะมีตุ่มแดง ๆ 
หลังพยาธิเจาะ 
การรักษา : หมั่นเปลี่ยนน้้าให้สะอาดอยู่เสมอ ใส่เกลือและ 
คีบพยาธิออกจากตัวปลาน้ัน ๆ 
โรคตัวเปื่อย ปากเปื่อย (ไฟลามทุ่ง) 
สาเหตุ : เป็นโรคท่ีเกิดจาก พยาธิ เข้าไปเจาะท้าลายตามปาก
และล้าตัว จนเป็นแผลและติดเช้ือ 
อาการ : ปลาจะเบ่ืออาหาร ตัวลีบงอ ลอยอยู่เหนือน้้า ล้าตัว
มีแผนเน่าเป่ือยและจะลามไปอย่างรวดเร็ว 
การรักษา : หมั่นเปลี่ยนน้้าให้สะอาดอยู่เสมอ ใส่ยาฟิชฟิตโกลด์ 
ลงไปประมาณ 1 สัปดาห์ ปลาจะมีอาการดีข้ึนและให้อาหารสด 
น้อยลง หากปลากินเหลือจะท้าให้เกิดแบคทีเรีย ท้าให้แผล
เนาเป่ือยได้มากข้ึนและใช้ยาจนกว่าปลาจะกลับเป็นปกติ 
โรคที่เกิดจากเชื อแบคทีเรีย 
สาเหตุ : เป็นโรคท่ีเกิดจาก พยาธิ เช้ือไฮโดรฟิลล่า แอร์โรโมแนส 
เกิดจากคุณภาพน้้าไม่ดี เน่าเสีย 
อาการ : ปลาจะเบื่ออาหาร ซึม กินอาหารน้อยลง ตัวผอม
เหมือนวัณโรคปลา มีอาการบวมแดงตามตัว 
การรักษา : หม่ันเปลี่ยนน้้าให้สะอาดอยู่เสมอ ใส่ยาปฏิชีวนะ 
ลงไปในน้้าเพื่อน้าปลาไปแช่ หรืออาจจะใช้ยาผสมอาหาร 
เช่น ออกซีเตทตร้าชัยคริน ในปริมาณ 10 pmm. แล้วแช่ปลาไว้ 
12-24 ชม. ติดต่อกันประมาณ 1 สัปดาห์ จนกว่าปลาจะดีข้ึน 
 
โรคที่เกิดจากเชื่อรา 

สาเหตุ : เป็นโรคท่ีมาจาก ปัจจัยภายนอก คือ เกิดจาก
อุณหภูมิในน้้าสูงอันท้าให้เช้ือ Saprolegnia Parasitical  
สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว 
อาการ : ปลาจะมีสีขาวขุ่นตามล้าตัว และ หากเกิดเช้ือรา 
ในจุดใด จุดน้ันเน้ือจะตาย 
การรักษา : หมั่นเปลี่ยนน้้าให้สะอาดอยู่เสมอ ใส่ยามาลาไคท์กรีน 
ในขนาด 0.1 ppm. และ ท้ิงไว้หน่ึงวัน โดยถ่ายน้้าออกและ
ท้าทุก ๆ 3 วันจนกว่าปลาจะดีข้ึน 

2.2 ระบบกลางน้้า 
2.2.1  รวบรวมการจัดการสินค้าปลากัดให้มี

มาตรฐานเพื่อการส่งออกในเรื่องกฎและระเบียบ ใน 
การจัดการสินค้าต้ังแต่ฟาร์มจนถึงผู้บริโภค  

การยกระดับมาตรฐานสินค้าสัตว์ น้้ าสวยงาม  
ถือเป็นเรื่องท่ีส้าคัญมากในการยกระดับสินค้าสัตว์ น้้าสู่ 
ไทยแลนด์ 4.0 เพราะจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันสินค้าสัตว์น้้า
สวยงามท่ีผ่านระบบการประเมิน ท้าให้เพิ่มยอดขายมากข้ึน 
และเกษตรกรก็สามารถปรับตัวให้เป็นผู้ประกอบการส่งออกได้ 
ในทางกลับกัน หากเกษตรกรไม่สามารถผ่านการประเมิน จะเป็น
การยากที่จะยกระดับรายได้ให้เพิ่มข้ึน เน่ืองจากการส่งออก
สินค้าเกษตรส่วนใหญ่แทบทุกประเทศจะต้องผ่านมาตรฐาน 
ข้ันต้่าในประเทศก่อน ดังน้ันหากสินค้าเกษตรไม่ผ่านมาตรฐาน  
ก็จะท้าให้การส่งออกยาก เมื่อส่งออกไม่ได้เกษตรกรก็ไม่
สามารถยกระดับรายได้ได้ เรื่องน้ีจึงเป็นสิ่งส้าคัญที่เกษตรกร
จะต้องเร่งด้าเนินการ เร่งปรับตัวและยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตรให้สูงข้ึนเรื่อย ๆ ประกอบด้วยข้ันตอนต่าง ๆ ดังน้ี 

1)  การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (ทบ. 1) จาก ศูนย์ข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ, 2559 
-  ผู้ประสงค์ยื่นค้าขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรด้านการประมง (ทบ.1) จะต้องปฏิบัติตาม ระเบียบกรมประมงว่าด้วย
การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. 2556  
-  Download ได้ท่ี https://goo.gl/EU9K3R 
-  อายุของทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า มีก้าหนด 3 ปี นับแต่วันท่ีได้รับการข้ึนทะเบียน 
2)  การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าท่ีดีส้าหรับฟาร์มสัตว์น้้าจืดสวยงาม 
-  Download ได้ท่ี http://www.fisheries.go.th/aquaorna/web2/file/bookaq.pdf  
และมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7426-2555 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าท่ีดีส้าหรับ ฟาร์มสัตว์จืดสวยงาม  
-  Download ได้ท่ี http://www.acfs.go.th/standard/download/GAP_FRESHWATER_ANIMALS_FARM.pdf 
3)  ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการข้ึนทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้้า พ.ศ. 2557 
-  Download ระเบียบ การข้ึนทะเบียนสอ3. และสอ4. ได้ท่ี 
http://www.aahri.in.th/fish_cer/attach_new/_FORM/Form1416990373_464218.pdf  
น้าเสนอโดย จารี ผลชนะ ในรูปแบบ power point  
http://www.aahri.in.th/fish_cer/attach_new/_FORM/Form1472116090_614269.pdf 



ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561 
Volume 1 Number 1 January – March 2018 

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ 115 

ปัจจุบันน้ี ผู้ประกอบการสามารถท่ีจะขอใบอนุญาตต่าง ๆ เพื่อการน้าเข้า-ส่งออกสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า  
ได้ท่ี Fisheries Single ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ ประกอบด้วยข้ันตอน 

-  ข้ันตอนการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ FSW สามารโทรศัพท์ติดต่อในเรื่องของการเตรียมเอกสารได้ท่ี โทรศัพท์  
02 579 1878, 02 579 3614, 02 579 3615 เมื่อลงท้าเบียนเสร็จแล้วสามารถเข้าใช้ระบบได้ท่ี http://www.fsw.fisheries.go.th 

-  ข้ันตอนการขออนุญาตผ่านระบบ FSW ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งท้าให้ผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของ 
สามารถติดต่อสถานะ การจัดท้าใบอนุญาตให้ทุกข้ันตอนในระบบ 

4)  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการรับรองให้บุคคลเป็นผู้ออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้าสวยงาม เพื่อ 
การส่งออก พ.ศ. 2555 

การออกหนังสือก้ ากับการจ้าหน่ายสัตว์ น้้ า
สวยงามเพื่อการส่งออก 

ผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานสัตว์น้้า
สวยงามตามท่ีกรมประมงประกาศหรือกระทรวงประกาศ
ก้าหนด แบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่  

1)  ใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยง
ปลาสวยงามเพื่อการส่งออก (GAP)  

2) ใบส้าคัญแสดงการข้ึนทะเบียนสถานท่ี
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าส้าหรับส่งออกเพื่อการเพาะเลี้ยง (สอ. 3)  

3) ใบส้าคัญแสดงการข้ึนทะเบียนสถานท่ีรวบรวม
สัตว์น้้าส้าหรับส่งออกเพื่อการเพาะเลี้ยง (สอ. 4) สามารถ 
ยื่นค้าขอหนังสือรับรองเป็นผู้ออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่าย
สัตว์ น้้ าสวยงามเพื่อการส่ งออก (แบบ นส .01)  ไ ด้ ท่ี 
ส้านักงานประมงจังหวัดท้องท่ี และ ส่วนประมงกรุงเทพฯ  
ผู้ได้รับหนังสือรับรอง ตามข้อ 3 ให้ถือปฏิบัติตามข้อก้าหนด
และเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

-  ใหม้ีสิทธิออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้า
สวยงามเพื่อการส่งออก 

-  ก่อนออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้า
สวยงามเพื่อการส่งออกให้ตรวจสอบข้อมูลรายการในหนังสือ
ก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้าสวยงามเพื่อการส่งออกดังกล่าวให้
ครบถ้วนและถูกต้องตรงตามความเป็นจริง  

-  ให้จัดเก็บรักษาส้าเนาหนังสือก้ากับการจ้าหน่าย
สัตว์ น้้าสวยงามเพื่อการส่งออกท่ีได้ออกไว้  เป็น เวลา 
อย่างน้อย ๒ ปี นับแต่วันท่ีออกหนังสือดังกล่าว  

-  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบน้ี ต้องยินยอม
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบการด้าเนินการเกี่ยวกับการ
ออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้าสวยงามเพื่อการส่งออก  

-  ใหป้ฏิบัติตามค้าแนะน้าของพนักงานเจ้าหน้าท่ี
เกี่ยวกับการออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้าสวยงาม
เพื่อการส่งออกเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบน้ี 

หนังสือรับรองให้เป็นผู้ออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้า
สวยงามเพื่อการส่งออก (แบบ นส.02) มีอายุ 2 ปี นับแต่ 
วันออก และหากในระหว่างอายุของหนังสือรับรองฯ ปรากฏ
ว่า ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าหรือผู้ประกอบการ
ด้านการประมง หรือหนังสือรับรองมาตรฐานสัตว์น้้าสวยงาม
หมดอายุลงระหว่างน้ัน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม
หนังสือรับรองฯ ต้ังแต่วันหมดอายุน้ันเป็นต้นไป และบุคคล
น้ันไม่อาจออกหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้าสวยงามเพื่อ
การส่งออกต่อไปได้ 

การขอต่ออายุหนังสือรับรองฯ ให้ยื่นค้าขอต่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ ส้านักงานประมงจังหวัดในเขตท้องท่ี 
ก่อนวันสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้แนบหนังสือ
รับรองฉบับเดิมมาพร้อมกับค้าขอ 

หนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้าสวยงามเพื่อ 
การส่งออกให้จัดพิมพ์เป็นเล่ม ใน 1 ฉบับ ประกอบด้วย  

1) หนังสือต้นฉบับสีขาว ส้าหรับมอบให้แก่ผู้ซื้อ
เก็บไว้เป็นหลักฐาน  

2) ส้าเนาหนังสือสีเขียว ส้าหรับมอบให้แก่ผู้ซื้อ
เพื่อน้าไปขอใบรับรองสุขภาพสัตว์น้้า 

3) ส้าเนาหนังสือสีชมพู ส้าหรับบุคคลผู้ออก
หนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้าสวยงามเพื่อการส่งออก 
เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

4) ส้าเนาหนังสือสีเหลือง ให้ติดต้นข้ัวหนังสือ
ก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้าสวยงามเพื่อการส่งออก และน้าส่ง
คืนส้านักงานประมงจังหวัดเพื่อขอรับหนังสือก้ากับการ
จ้าหน่ายสัตว์น้้าสวยงามเพื่อการส่งออกเล่มใหม่ 

การขอใบรับรองสุขภาพสัตว์ น้้า ให้ถือปฏิบัติ
ตามท่ีสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์ น้้าก้าหนดนอกจากน้ัน  
มีข้อแนะน้าเพิ่มเติม เกี่ยวกับรายช่ือประเทศท่ีต้องมีการพัก
สัตว์น้้าก่อนการส่งออก ดังตารางที่ 4  
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ตารางที่ 4 รายช่ือประเทศท่ีต้องมีการพักสัตว์น้้าก่อนการส่งออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2  รวบรวม กฎ และระเบียบ การน้าสินค้า
สัตว์น้้าสวยงามเข้าประเทศจากประเทศน้าเข้า 

ประเทศผู้น้าเข้าสัตว์น้้าประเภทปลากัดสวยงาม
ย่อมมีข้อก้าหนดและเงื่อนไข ในการน้าเข้าปลาสวยงาม 
ท่ีแตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้ว การน้าเข้าและส่งออก 
จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อตกลง ระหว่าง ประเทศไทยกับ
ประเทศน้ัน ๆ   

โดยท่ัวไปแล้ว ปลากัดสวยงามมักไม่ค่อยมีปัญหา
ในการน้าเข้า ประเทศต้นทาง ฟาร์ม หรือบริษัทส่งออก  
ส่วนใหญ่ต้องมีใบรับรองสุขภาพสัตว์น้้า (Health Certificate) 
จากกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้้า กรมประมง แนบไปกับ
สินค้าปลากัดสวยงามด้วยทุกครั้ง รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ 
ได้แก่ 

1)  ประเทศ ท่ีมีข้อก้าหนดเพิ่มเติมการน้าเข้า
สินค้าประเภทปลาสวยงาม  

-  ประเทศท่ีต้องการหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้้า 
(Health certificate) จากประเทศคู่ค้า (ประเทศไทย) ได้แก่ 
ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา ไต้หวัน 
สิงคโปร์ ออสเตรเลีย เป็นต้น 

-  ปร ะ เทศ ท่ี ต้อ ง การ ให้ มี ก า รกั กกั นปล า  
(Quarantine) ก่อนการส่งออก ได้แก่ ออสเตรเลีย สเปน 
อิหร่าน รัสเซีย ยูเครน เป็นต้น 

-  ประเทศท่ีก้าหนดให้รับรองเกี่ยวกับการบรรจุ
สินค้าสัตว์น้้า ได้ แก่ ประเทศเยอรมัน เป็นต้น 

2)  ฟาร์ม ท่ีส่งออก จะต้องผ่านการรับรอง
สุขอนามัยฟาร์ม 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี ตามระดับ
มาตรฐานฟาร์ม 

3)  สัตว์น้้าต้องปลอดโรค มีระบบการเฝ้าระวังโรค 
และการตรวจวิ นิจ ฉัย ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 
อง ค์ ก า ร โ รคร ะ บาดสั ต ว์ ร ะห ว่ า ง ป ระ เทศ  (World 
Organization for Animal Health หรือ Office International 
des Epizooties; OIE) ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

4)  สัตวน้้์าต้องได้มาจากแหล่งท่ีไม่มีการตายโดย
ไม่ทราบสาเหตุ 

5)  จะต้องระบุ แหล่งก้าเนิดหรือแหล่งท่ีมาของ
สัตวน้้์า 

2.2.3 ตัวอย่างประเทศท่ีน้าเข้าปลากัดสวยงาม
จากประเทศไทย 

1)  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปลากัดสวยงามจากประเทศไทย สามารถส่งออก

ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทางอากาศ เท่าน้ัน (airport 
to airport) และสนามบินท่ีสามารถรับสัตว์น้้าประเภทปลา
สวยงามจากประเทศไทย ได้มีอยู่เพียง 15 แห่ง ท้ังน้ีมีปัจจัย
ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก ่

-  สายการบินจากประเทศไทย ท่ีสามารถส่ง
สินค้าปลากัดไปยังมลรัฐน้ัน ๆ ได้ 

-  ข้ึนกับแต่ละสายการบินท่ีจะยอมรับส่งสินค้า
ประเภทสัตว์น้้าสวยงามไปพร้อมกับเท่ียวบินท่ีมีผู้โดยสาร
ด้วยหรือไม่ 

-  สายการบินท่ียอมรับสัตว์น้้าประเภทปลาสวยงาม 
ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ - LH (Lufthansa)   
- KE (Korean Airline) - CI (China Airline) เป็นต้น 

-  บริษัทณัฐสุ อินเตอร์เนช่ันแนล จ้ากัด ได้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับ สนามบินท่ีสามารถส่งปลาสวยงามจาก
ประเทศไทยได้ของสหรัฐอเมริกา มีดังน้ี Atlanta (ATL), 
Boston (BOS), Chicago (ORD), Dallas (DFW), Denver 
(DEN)Houston (IAH), Los Angeles (LAX)Miami (MIA), 
New York (JFK), Newark (EWR), San Francisco (SFO), 
Seattle (SEA), Washington DC (IAD), Honolulu (HNL), 
Philadelphia (PHL) 

 

ประเทศ จ านวนวันในการพักสัตว์น  า 

Russia 3 

Russia 30 

New Caledonia 30 

Australia 14 

Iran 7 

Ukraine 21 

Spain 7 หรือ 30 
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2)  ประเทศเยอรมัน  
สนามบินท่ีสามารถรับสัตว์ น้้ าประเภทปลา

สวยงามจากประเทศไทย ได้มีอยู่เพียง 3 แห่ง สายการบิน  
ท่ียอมรับสัตว์น้้าประเภทปลาสวยงาม ไปยังประเทศเยอรมัน 
ได้แก่   

-  LH (Lufthansa)   
-  KE (Korean Airline)  
-  CI (China Airline) 
3)  ประเทศสิงคโปร์ 
สนามบินท่ีสามารถรับสัตว์ น้้ าประเภทปลา

สวยงาม จากประเทศไทยได้ มีอยู่เพียง 1 แห่ง (Changi 
airport) สายการบิน ท่ียอมรับสัตว์น้้าประเภทปลาสวยงาม 
ไปยังประเทศสิงค์โปร์ และท่ีผู้ประกอบการส่งออกนิยมใช้
บริการเน่ืองจากมีค่าบริการไม่สูงมากนัก ได้แก่ 

-  Air Asia 
-  Jet Star Airlin 
 

 

2.3 ระบบปลายน้้า 
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของ

สัตว์น้้าสวยงาม : ปลายน้้า (Downstream) การท่ีสินค้าหรือ
บริการน้ันไปถึงมือผู้บริโภค ซึ่งในบทน้ี รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับวิธีการท้าการตลาดสินค้าปลากัดสวยงาม ต้องการ
จัดเตรียมสินค้าเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า รวบรวม
การจัดการสินค้าตามมาตรฐาน แนวคิดวิธีการต้ังช่ือ เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ของสินค้า ช่องทางการตลาดบนสื่อสังคม
ออนไลน์ วิธีการโพสท์ การเจรจาการขาย การปิดการขาย 
และการจ่ายเงิน ผ่าน website วิธีการส่งสินค้าถึงผู้บริโภค  

2.3.1  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการท้าการตลาดปลากัด 
บทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหลักท่ีมี ศักยภาพ 

ในการส่งออก ได้ด้าเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการท้า
การตลาดสินค้าสัตว์น้้าสวยงาม ในการศึกษาน้ีได้ เลือก 
ปลากัดมาเป็นตัวอย่างของการศึกษา จากการสัมภาษณ์ 
ภาพรวม ของตลาดสิน ค้าประเภทปลากั ดสวยงาม  
จากผู้ประกอบการจ้านวน 5 ราย ดังตารางที่ 5 

ที่ ชื่อ-นามสกุล บริษัท/ประกอบกจิการ ต าแหน่ง 

1 คุณกฤษณะ ลาภาสระน้อย 
บริษัท ไทย เฉียนหวู ่จ้ากัด  
ประกอบกิจการประเภทการขายส่งสัตว์น้้ามีชีวิต 

ผู้จัดการ 

2 คุณยุทธนา วาสนดิลก 
บริษัท เจ เจ อควอติกอิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จ้ากัด  
ประกอบกิจการประเภทการขายส่งสัตว์มีชีวิต 

เจ้าของและผู้จัดการ 

3 คุณพิเชษฐ์ ปลายสงวน 
Interfish Thailand 
ร้าน Interfish สวนจตุจักร 

เจ้าของและผู้จัดการ 

4 คุณอาภรณ์ จิตตรีศิลป์    แผงลอย ปลากัด  ตลาดนัดจตุจักร เจ้าของ 

5 คุณมานนท์ สุขเหมือน   
ประมูลปลากัดไทย  
Thailand Betta Auction 

เจ้าของและแอดมิน 

ตารางที่ 5 รายช่ือผู้ประกอบการหลักที่มีศักยภาพในการส่งออก 

จากการสัมภาษณ์ บุคคล ท้ัง 5 ท่าน ท่ีถือได้ว่าเป็น
ผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญ อยู่ในวงการปลากัดสวยงาม มาเป็นเวลานับ 
10 ปี ได้ให้ข้อมูลเรื่องการตลาดส่งออกในแนวทางเดียวกันว่า  

-  ยอดการจัดจ้าหน่ายปลากัดสวยงามสู่ตลาดโลกน้ัน 
มีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนและยังไม่ เพียงพอต่อความต้องการ 
ของตลาดโลก ซึ่ งมูล ค่ารวมการส่ งออก น้ัน ในกลุ่ ม 

ปลาสวยงามประเภทปลากัดน้ันสูงกว่า 100 ล้านบาทต่อปี  
-  กลุ่มบริษัทท่ีด้าเนินธุรกิจการส่งออกปลาน้ัน เติบโต 

และเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง รวมถึงกลุ่มภาคเกษตรกร ท่ี มี 
การต่ืนตัวในการพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดและการผลิตปลากัด
สวยงามกันอย่างแพร่หลายเพื่ อให้ เป็นรายได้หลักและ 
รายได้เสริม 
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-  ในเรื่องของการตลาดเป็นผู้มีประสบการณ์
ทางด้านปลากัด ได้รับรู้ และได้เห็นแนวโน้ม  

ความเปลี่ยนแปลงของตลาด การค้าปลากัด
สวยงาม ท้ังในและต่างประเทศ จึงพอท่ีจะสรุปแนวคิด 
และ ภาพรวม ของตลาดสินค้าประเภทปลากัดสวยงาม  
จากการสัมภาษณ์ ได้ดังน้ี 

1)  ตลาดในประเทศ  
ปลากัดสวยงามไทย มียอดจ้าหน่ายเพิ่มสูงข้ึน

อย่า งต่อเ น่ืองในแต่ละปี ท้ังจ้านวนค้าปลีกและค้าส่ ง  
จากตลาดกลางกรุงเทพ ท่ีตลาดนัดสวนจตุจักร ส่งไปยัง
ร้านค้าปลา ในจังหวัดใหญ่ ๆ ท่ัวประเทศ สร้างรายได้  
ใหเ้กษตรกรรายใหม่ ๆ ในต่างจังหวัดอย่างยิ่ง ท้ังน้ีเพราะ 

-  อิทธิพลของสื่อออนไลน์ เช่น website, Line 
และ Facebook มีส่วนส้าคัญอย่างยิ่ง ท้าให้มีผู้คนรู้จักและ
หันมาสนใจเพาะเลี้ยง ซื้อ-ขาย ปลากัดมากข้ึน 

-  หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ความ
สนใจ  ร่ วมส่ ง เสริม  จัดให้มีกิ จกรรมต่าง  ท่ี เกี่ ยวกั บ 
การเพาะเลี้ยงปลากัดและการขาย ในระบบ E-commerce 
ปลากัด จัดโดย ส้ า นักงานประมงจังหวัดนครปฐม ท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีการเลี้ยง 
ปลากัดมากท่ีสุดของประเทศ เป็นต้น ท้าให้เกษตรกร
สามารถท้าได้และติดต่อกับลูกค้าต่างชาติโดยตรง  

-  หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจน
สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะกรมประมง ได้ให้ความ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม การประกวดปลากัดในท่ีต่าง ๆ  
ท้ังในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด เช่น 

•  ภาคเหนือ  ส้านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 

•  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส้านักงานประมง
จังหวัดขอนแก่น ส้านักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ส้านักงาน
ประมงจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

•  ภาตกลาง  ส้านักงานประมงจังหวัดนครปฐม 
ส้านักงานประมงจังหวัดราชบุรี ตลาดปลาสวยงามและสัตว์
เลี้ยงฟิชวิลเลจ ราชบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก้าแพงแสน   

• กรุงเทพมหานคร ส้านักงานประมงพื้นท่ี
กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยสัตว์น้้าสวยงามและพรรณไม้ น้้า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้างสรพสินค้าเดอะมอลล์  

2)  ตลาดต่างประเทศ   
ปลากัดสวยงามไทย มีตลาดใหม่ ๆ และยอด

สั่งซื้อ จากต่างประเทศ มากเพิ่มข้ึน อย่างต่อเน่ือง ในทุก ๆ ปี 
เช่นกัน ท่ีตลาดนัดสวนจตุจักรในแต่ละวัน ท้ังวันธรรมดาและ
วันเสาร์ อาทิตย์ ก็จะมีลูกค้าต่างชาติ จากประเทศเพื่อนบ้าน
ใกล้เคียง เช่น ลาว พม่า เขมร เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย 
จีน เกาหลี ญี่ปุ น มาเดินเลือกซื้อปลากัด อยู่เป็นประจ้า 

2.3.2  ปัจจัยส้าคัญท้าให้ปลากัดไทยโดดเด่น 
ในตลาดปลากัดต่างประเทศ 

1)  การสื่อสาร ทาง Internet, on line โดยใช้
สื่อ ทาง Facebook, Website  และ E-mail สามารถเข้าถึง
ลูกค้าได้ทุกประเทศท่ัวโลก นับว่ามีความสะดวกรวดเร็ว 
เกษตรกรบางรายสามารถปิดการขายปลากัดให้กับลูกค้า
ต่างประเทศได้ โดยใช้เวลาเพียง 1-2 นาที 

2)  เกษตรกร คนรุ่นใหม่มีความสามารถในการใช้
ภาษาสื่อสาร กับลูกค้าได้ดีข้ึน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน จึงท้าให้ ได้ลูกค้า
ใหม่ ๆ และมียอดส่งซื้อมากเพิ่มข้ึน  

3)  เมื่อปลากัดเป็นท่ีนิยมแพร่หลายมากใน
ต่างประเทศ แต่ละประเทศจะมีคนรักปลากัด รวมตัวกันต้ัง
กลุ่ม ต้ังชมรม หาสมาชิกเพิ่ม  ในแต่ละกลุ่ม แต่ละชมรมก็
จะคิดก้าหนด กฎ ระเบียบ และมาตรฐานปลากัด ของตนเอง
ข้ึน โดยจะจัดให้มีการประกวดปลากัดสวยงามอยู่เป็นประจ้า  

-  International Betta Congress (IBC)  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา - The Premier Betta Organization   

- Asian betta Alliance (ABA) ประเทศ
ฟิลิปปินส์-The Premier Betta Club in the Philippines   

-  International Betta Alliance (IBA) ประเทศ
สิงคโปร ์

-  Indo Betta Splendens (InBs) ประเทศ 
อินโดนีเชีย 

- The Betta Society of Malaysia (BSM) 
ประเทศมาเลเซีย 
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-  Betta for All ประเทศเนเธอร์แลนด์  
-  Betta Australis ประเทศออสเตรเลีย  
- GENTE BETTA MEXICO OFFICIAL ประเทศแม็กซิโก  
-  Thailand Betta Society ประเทศไทย  
4)  ยอดการสั่งซื้อปลาเกรด A และเกรดรอง  

ผ่านทางบริษัทส่งออกปลากัดในไทย ก็มีเข้ามามากในแต่ละปี
เช่นกัน ได้แก่  

-  ประเทศในตะวันออกกลาง ในเทศกาลวันข้ึน 
ปีใหม่ของคนอิสลาม มักนิยมให้ปลา ท่ีมีสีสันสวยงามแก่ญาติ
และเพื่อนสนิท จึงมีการสั่งซื้อปลากัดสวยงามจากไทย 
ผ่านบริษัท ส่งออกครั้งละเป็นหลายแสนตัว ในแต่ละปี 

-  ประเทศจีน มีการน้าเข้า ปลากัดจีนครั้งละ 
มาก ๆ กล่าวกันว่า มีการน้าเอาเกล็ดปลากัดไปสกัด 
เพื่อท้าเครื่องส้าอาง Eyes shadow 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จากท้ัง 5 ท่าน ท่ีกล่าวเสริม 
ให้แง่คิดถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน ในกลุ่มเกษตรกรผู้ เพาะเลี้ยง 
ปลากัดสวยงาม โดยรวมคือ 

-  การลดความขัดแย้งระหว่างเกษตรกร 
-  การขายตัดราคากันเอง ท้าให้ คุณค่าของ 

ปลากัดสวยงามตกต้่าลง ประกอบกับประเทศเพื่อนบ้าน 
อย่างประเทศมาเลเชีย และอินโดนีเซีย ก็มีศักยภาพการผลิต
และส่งออกปลากัดสวยงามด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเป็น คู่แข่ง 
ท่ีส้าคัญ ท้ังในปัจจุบัน และอนาคต  

-  ดังน้ัน เกษตรกรไทย ควรต้องมีการพัฒนา
ตนเอง ศึกษาหาความรู้ หรือวิธีการใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุง พัฒนา
สายพันธุ์ปลากัดสวยงามให้น้าหน้าคู่แข่งขันอยู่เสมอ 

2.3.3  แนวทางในการขายปลากัดออนไลน์  
เกษตรกรเริ่มมีการต่ืนตัวโดยการหันมาใช้สื่อ 

online ให้เป็นประโยชน์กับงานขายของตนเองมากข้ึน สื่อท่ี
ส้าคัญและเป็นท่ีนิยมกันมาก ได้แก่ Facebook การท่ีเกษตรกร
จะไปให้ถึงความส้าเร็จในการขาย จึงจ้าเป็นต้องค้นหาวิธ ี
ท่ีจะสร้างภาพลักษณ์ ให้กับฟาร์มตนเอง      

แนวคิดท่ีจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ ให้กับตนเอง   
ท่ีอาจช่วยน้าพาไปสู่ความส้าเร็จได้โดยง่าย ดังน้ี 

1)  การต้ังช่ือ 
-  ช่ือฟาร์ม เป็นสิ่งส้าคัญอันดับต้น ๆ ท่ีจะช่วย

สร้างภาพลักษณ์ของเกษตรให้เป็นท่ีรู้จัก และจดจ้าได้ง่าย 
ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงานขาย เช่น ลูกค้า เป็นต้น โดยท่ัวไป   
การเข้าถึงลูกค้าได้กว้างไกลท่ัวโลก จึงไม่ควรต้ังช่ือเป็น
ภาษาไทย ควรต้ังช่ือเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากล  
และอีกประการหน่ึงท่ีจะลืมไม่ได้คือ ควรต้องใส่ค้าว่า Betta, 
Plakad หรือ Farm ต่อท้ายช่ือลงไปด้วย เพื่อเป็นการเน้น 
หรือบ่งบอกถึงสินค้าของตนเอง เช่น Ammara Farm, Siam 
Plakad, Tanatong Betta เป็นต้น  

-  ช่ือหรือ User Name ท่ีใช้บนสื่อต่าง ๆ ท่ีเกษตรกร
ต้องการจะน้าเสนอสินค้าของตนเอง เช่น Facebook, 
website aquabid หรือ Alibaba เป็นต้น ก็ควรจะให้เป็น
ช่ือเดียวกันกับช่ือฟาร์ม เพื่อให้ ง่ ายต่อการจดจ้าและ 
การเข้าถึง  เช่น ช่ือหรือ Page, Facebook : Interbetta, 
Petchbangsai Farm, Jiw Plakad 

-  ชื่อ e-mail address ที่ใช้ติดต่อกับลูกค้า  
ก็ควรต้องใช้ให้ เป็นช่ือเดียวกันกับ ช่ือฟาร์ม ช่ือ page  
ช่ือ Facebook และ Username เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ้า
แ ล ะ ก า ร ติ ด ต่ อ  เ ช่ น  kinggiantbetta@gmail.com, 
sirinutfarm@hotmail.com, interfish@yahoo.com  

-  ในการ รับหรือจ่ายเงิน เมื่อเกิดมีการซื้อ-ขาย 
online โดยผ่านทาง Pay pal เกษตรกรจ้าเป็นต้องใช้  
e-mail address ของตนเองเป็น ช่ือบัญชี เมื่อเกษตรกร 
มีการต้ังช่ือ ท่ีใช้บนสื่อต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกันท้ังหมดแล้ว  
จะท้าให้ ง่ายต่อการจดจ้า สะดวก และรวดเร็วยิ่งข้ึน 

2)  การสร้างโลโก้ (Logo)  
รูปสัญลักษณ์แทนตัว หรือ slogan ท่ีมีความหมาย

สื่อถึงสินค้าน้ัน ๆ ก็เป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ี สามารถบ่งบอกถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ ท่ี ท้าให้เป็นท่ีน่าสนใจและติดตาม 
แนวคิดน้ีก็เช่นเดียวกันกับร้านค้าหรือสินค้าแบรนด์เนม 
ท่ั ว  ๆ  ไป ท่ีมี  Logo ติดตลาด เป็ นสัญลั กษณ์  ดัง น้ัน 
เกษตรกรควรจัด ท้า  Logo ท่ี เป็ นสัญลักษณ์หรือ คิด 
หาประโยคสั้น ๆ ท่ีเป็น slogan ของตนเอง เพื่อส่งเสริม 
การขายสินค้าปลากัดสวยงาม ดังแนวคิดท่ีกล่าวมาข้างต้น 
ดังภาพท่ี 11 
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ภาพที่ 10 รูปแบบโลโก้ (Logo) 
 
3)  การต้ังช่ือสินค้าปลากัด 
เป็นอีกวิธีการหน่ึง ท่ีจะสามารถถึงดูดลูกค้า  

คนรักปลากัด ให้คลิกเข้ามาดูสินค้าปลากัดของเรา เช่น  
Armageddon, Dragon, Samuri, Banana,Thai flag, 
Dumbo, Black devil ดังภาพท่ี 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก า ร ต้ั ง ช่ื อ แ บบ น้ี ถื อ เ ป็ น  ช่ื อ ท า งก า ร ค้ า 
(Commercial name) จนท้าให้ผู้คนในแวดวงปลากัด 
น้าไปใช้เรียกช่ือปลา สี ชนิด และประเภทของปลาน้ัน  
จนติดปาก กลายเป็นช่ือไปเลยก็มี มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
ปลากัดไทย หลายรายท่ีประสบความส้าเร็จ ในการต้ังช่ือปลา
โดยดูจาก สี หรือองค์ประกอบของสี บนตัวปลา และ 
ลักษณะท่าทาง ของปลา จนท้าให้ขายมียอดขายได้ดี และ 
ยังมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักของผู้คนในวงการคนรักปลากัดท่ัวไป 
ท้ังในและต่างประเทศ เช่น Interfish, BettaBerry 

2.3.4  วิเคราะห์ช่องทางการตลาดบนสื่อสังคม
ออนไลน์ 

ในภาวการณ์ทางการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ได้มี
การเปลี่ยนแปลงไปมากในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาเพราะการขาย
ในรูปแบบเก่า ๆ เร่ิมจะหายไปและมีการขายในระบบใหม่ ๆ
เข้ามาแทนท่ี โดยเน้นในเรื่องของ Social network อันเป็น
จุดขายอันดับต้น ๆ ของนักการตลาดสมัยใหม่ 

1)  การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในธุรกิจ 
ปลาสวยงาม ท่ีได้ความนิยมสูงสุด ณ เวลาน้ี ได้แก่ 

-  การโพสต์ด้วยช่องทางการจัดจ้าหน่ายผ่านทาง 
Facebook Page หรือ Personal 

-  การโพสต์ด้วยช่องทางการจัดจ้าหน่ายผ่านทาง 
Facebook โดยการต้ังกลุ่ม แบบเฉพาะเจาะจง 

-  การโพสต์ด้วยช่องทางการจัดจ้าหน่ายผ่านทาง 
www.aquabid.com  

2)  การปิดการขาย และจ่ายเงิน 
สรุปการปิดการขายโดยท้าเป็นใบแจ้งหน้ีส่งให้

ลูกค้าประกอบด้วย รายละเอียดการปิดการขาย ขอแสดง
ความยินดีกับลูกค้าท่ีได้ประมูลปลาตัวน้ี สรุปค่าใช้จ่าย  
การโอนเงินผ่าน Pay pal Transhipper ปลายทาง และ 
ค้าขอบคุณลูกค้า  

3)  วิธีการส่งสินค้าให้ถึงผู้บริโภค การบรรจุภัณฑ์  
-  ภายในประเทศกระท้าโดยวิธีการส่งถึงกัน

โดยตรงผ่านระบบขนส่ง อาทิ เช่น รถทัวร์ ฯลฯ  
-  ต่างประเทศน้ันจะต้องมีการด้าเนินการฝาก

ตัวแทน ในประเทศไทย ท่ีเรียกว่า (Forwarder) ในการรับส่งปลา 
โดยมี ค่ า ใ ช้จ่ า ยในแต่ละสถานท่ีแตก ต่า งกันออกไป  
โดยเฉลี่ยแล้ว 20-120 บาทต่อตัว  

Orange Dragon Dumbo HmPk 

Koi Veil tail Armageddon Hm 

ภาพที่ 11  การต้ังช่ือสินค้าปลากัด 
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เมื่อปลาไปถึงปลายทางในแต่ละประเทศน้ัน จะมี 
ตัวแทนในประเทศ ท่ีเรียกว่า (Tran-shipper) ซึ่งท้าหน้าท่ี
รับปลาและบางท่ีจะต้องมีการ Re-packing ใหม่เพราะปลา
ใช้เวลาหลายวันในการขนส่ง เมื่อทางตัวแทนในประเทศน้ัน 
ประสานผู้ สั่ งซื้ อ เรี ยบร้อยแล้ วก็จะ ด้า เ นินการจัดส่ ง
ภายในประเทศต่อไป เหมือนต้นทาง คือการเรียกเก็บค่า
จัดส่ง และ ฝากส่งในวิธีการของแต่ละประเทศน้ัน  

4)  การส่งภายในประเทศ  
เกษตรกรสามารถส่งปลากัดสวยงาม ให้กับลูกค้า 

ได้หลายช่องทาง คือ 
-  ส่งทางรถตู้โดยสาร และ รถโดยสารประจ้าทาง 

จากต้นทางต่างจังหวัดถึงกทม. สถานีขนส่งสายเหนือ อีสาน 
สายใต้ หรือส่งจาก กทม.ไปต่างจังหวัด วิธีน้ีอาจมีค่าใช้จ่ายสูง 
ต้ังแต่ 100 - 200 บาท แต่ก็นิยมเพราะสะดวกรวดเร็ว 

-  ส่งทางพัสดุไปรษณีย์ EMS วิธีน้ีนิยมมากท่ีสุด
ในกรณีที่มีการซื้อขายปลากัดเพียง 2-4 ตัว เพราะค่าใช้จ่าย
ถูกท่ีสุดเพียง 70 บาท และรวดเร็วจากผู้ขายถึงผู้ซื้ออาจใช้
เวลาเพียง 1 วัน  แต่บางครั้งต้องเสี่ยงต่อความเสียหาย เช่น 
ปลาตายเพราะอากาศร้อน หรือหางปลาอาจฉีก ขาด 
ในระหว่างเดินทาง และท่ีส้าคัญท่ีท้าการไปรษณีย์บางแห่ง
อาจไม่รับส่งให้ หากเจ้าหน้าท่ีรู้ว่าเป็นปลาเพราะขัดต่อ
ระเบียบการขนส่งสัตว์ทางไปรษณีย์ แต่โดยท่ัวไปแล้ว

เจ้าหน้าท่ีมักอนุโลม รับส่งให้หากเห็นว่ามีการบรรจุอย่าง
เรี ยบร้อย แข็งแรง ไม่แตกเสียหายระหว่ า งการส่ ง  
ควรปรึกษาเจ้าหน้าท่ีไปรษณีย์ก่อนการส่ง 

5)  การส่งออกต่างประเทศ 
การส่งตรงถึงลูกค้าทางพัสดุไปรษณีย์ EMS วิธีน้ี 

เกษตรกรบางราย ต้องเสี่ยงส่งปลากัดไปยังประเทศใกล้เคียง
ในเอเชีย เช่น สิงคโปร์ มาเลเชีย เกาหลี ญี่ปุ น เป็นต้น  
เพราะการส่งใช้เวลา อย่างน้อย 3 วัน  ปลาอาจตายเสียหาย
และอาจถูกปฏิเสธจากไปรษณีย์ต้นทาง และประเทศ
ปลายทาง วิธีน้ีระยะหลัง ๆ มาน้ี ไม่เป็นท่ีนิยม  

การส่งผ่าน Trans-shipper วิธีน้ีเริ่มได้รับความ
นิยมมากเพิ่มข้ึน และมี Trans-shipper ในต่างประเทศ  
มีการสั่งซื้อปลาจากลูกค้าท่ีช่ืนชอบในปลากัดสวยงามไทย 
จากประเทศต่าง ๆ มากข้ึน ซึ่งแต่เดิมมีเพียงไม่กี่ประเทศ 
กล่าวคือ เกษตรกรท่ีขายปลากัดทาง Internet จะส่งปลากัด 
ผ่านผู้รวบรวมปลา (ท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมประมงมีใบ สอ. 4)  
ผู้รวบรวมปลาจะเก็บรวบรวมปลาจากเกษตรกรหลาย ๆ ราย 
แล้วส่งพร้อมกันทางเครื่องบินไปยัง Trans-shipper ในแต่ละ
ประเทศ จากน้ัน Transhipper จะท้าหน้าท่ีไปรับปลา  
ท่ีสนามบิน แล้วคัดแยก ส่งไปยังลูกค้าท่ีอยู่ ในท่ี ต่าง ๆ  
ในประเทศ น้ัน ๆ ต่อไป ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ข้อมูลTrans-shippers และ ผู้ประสานงาน รวบรวมปลาส่งออกต่างประเทศ 

USA  Trans-shippers Thai Tras-shipper 

Linda  Olson 
Denver Colorado  
E-mail:  linda_9555@msn.com 
Tel : 720-999-1261 

คุณปรีชา อ้ามะระ 
โทร : 081 8135 137 

Jesse Fountain 
Miami Florida 
E-mail: fishguy@aquatic-lifesupport.com 
Tel : 786-355-1568 

คุณปรีชา อ้ามะระ 
โทร : 081 8135 137 

Julie Tran 
Los Angeles California 
E-mail : Flowerhornsfrombeyond@yahoo.com 
Tel : 916-424-5290 

คุณโชค เพ็งดิษฐ์ 
โทร : 081 4001028 

Koo Yang 
Minnesota 
E-mail: bettaworld09@hotmail.com 
Tel : (651) 442 4570 

คุณกนกชาติ ทวีพันธุ์สานต์
(เฮียฮ้อ)   
โทร:089 4889822 



CANADA Trans-shipper 

HungPham Ontario 
E-mail : topqualityfish@yahoo.ca 
Tel : 905-358-2525 /416-8861-534 

คุณปรีชา อ้ามะระ 
โทร. 081 8135 137 

MEXICO Trans-shipper 
Armando Santana E-mail : federico@superbeta.com.mx 

asantana61@hotmail.com  
Cell : 442 2262 837  
Office : 442 2950 189 and 295-0190 

คุณปรีชา อ้ามะระ 
โทร. 081 8135 137 

Lule Horn 
  

Mexico city 
Facebook : Lule Horn 

คุณปรีชา อ้ามะระ 
โทร. 081 8135 137 

AUSTRALIA Trans-shipper 
Jodi-Lea Matherson Queensland 

E-mail: fishchick@gmail.com  
Phone :  419709410 

คุณปรีชา อ้ามะระ 
โทร. 081 8135 137 

GERMANY Trans-shipper 
Jan Sabbman Frankfurt 

E-mail : janskampffische@aol.com 
คุณสราวุฒิ อังคนานุวัฒน์ 
โทร. 081 9311969 

ITALY Trans-shipper 
AntimoLandolfi Rome 

E-mail : acquaviva.acquari@gmail.com 
Tel : 3384441407 

คุณปรีชา อ้ามะระ 
โทร. 081 8135 137 

UNITEDKINGDOM Trans-shipper   
Lisa Bradshaw    London 

E-mail :lisabradshaw2512@gmail.com 
Tel : +447455896845 

คุณปรีชา อ้ามะระ 
โทร. 081 8135 137 

PHILIPPINES Trans-shipper   
Gerald Prodon Manila 

E-mail : stungunbetta@yahoo.com ;  
Facebook : GerGerProdon 
Mobile : +639228390152 

คุณปรีชา อ้ามะระ 
โทร. 081 8135 137 

INDONESIA Trans-shipper   
RonaldKusuma Jakata 

E-mail : walet_fc@yahoo.com 
Tel : 061 0175 678 

ร้านจิ๋วปลากัด  
(สนามหลวง 2)  
โทร. 085 8103617 
0882519567 
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INDIA Trans-shipper   
.. (ติดต่อผ่านทางผู้ประสานงานไทยเท่าน้ัน) ร้านจิ๋วปลากัด  

(สนามหลวง 2)  
โทร. 085 8103617 
0882519567 

MALAYSIA Trans-shipper   
PATRICKYEOH PERLISCITY 

Face book :  
Tel : +60125236777 

คุณพิเชษฐ์  ปลายสงวน 
(ร้าน InterfishJ J) 
โทร. 084-5339499 

SINGAPORE Trans-shipper   
New Trio Jasmine BLUE CRYSTAL AQUARIUM TRADING  

Tel : +659 3382 213 
คุณพิเชษฐ์  ปลายสงวน 
(ร้าน InterfishJ J) 
โทร. 084-5339499 

Siam gold fish Mainland fish farm 
(ติดต่อผ่านทางผู้ประสานงานไทยเท่าน้ัน) 

คุณสุวรรณีย์ แสงดี 
(ร้านเจ้ แอน J J)  
โทร. 084 525 3450 

TAIWAN Trans-shipper   
Jacky  Taipei 

(ติดต่อท่ีผู้ประสานงานเท่าน้ัน) 
Jacky 
โทร. 086 5127 658 
082 999 7966 

HONG KONG Trans-shipper   
Andy Tse Hong Kong 

E-mail : siuhung.tse@gmail.co 
Tel : 852 933 62 825 

คุณเมธี (ปลาหมอสี) 
โทร. 097 0419 221  
คุณปรีชา อ้ามะระ(ปลากัด) 
โทร. 081 8135 137 

VIETNAM Trans-shipper   
Mr. Phat Tran Hojimin city 

Facebook : Phat Tran 
Tel : +8490 2715 078 

คุณสุวรรณีย์ แสงดี 
(ร้านเจ้ แอน J J)  
โทร. 084 525 3450 

CHINA Trans-shipper   
.. (ติดต่อผ่านทางผู้ประสานงานไทยเท่านั้น) คุณพิบูลย์ชัย ชวนช่ืน 

(เต้ show fish สนามหลวง 2)  
โทร. 081 3137690) 
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Japan Trans-shipper   
Hiroki  Ishizu Osaka 

E mail : info@bettashop.net 
Facebook : Ishizu  Hiroki 
Tel : 06-6772-840 

คุณปรีชา อ้ามะระ 
โทร : 081 8135 137 

South Korea Trans-shipper   
Sung Hyun Kim Incheon 

E mail : aqua_room@naver.com 

Tel : +82 103 3087 930 

คุณปรีชา อ้ามะระ 
โทร. 081 8135 137 

6)  วิธีการส่งออกปลากัดในรูปแบบเกษตรกร 
รูปแบบการส่งออกปลากัด มี 2 รูปแบบ คือ  

ผู้เพาะเลี้ยงเป็นผู้ส่งออกเองโดยตรง และผู้รวบรวมเพื่อ 
การส่งออก  

การติดต่อซื้อขายน้ันจะเป็นการขายตรงคือ ผู้ซื้อ
และผู้ขายต้องมีการพบปะกันซึ่งหน้า โดยท่ีผู้ซื้อจะต้องได้
เห็นสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อ ตกลงราคากันระหว่างผู้ซื้อ
และผู้ขาย ทางเจ้าของฟาร์มจะเป็นผู้บรรจุปลาให้ จากน้ัน 
ผู้ซื้อจะน้ากลับประเทศเอง หรือ การติดต่อซื้อขายกับลูกค้า
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งอาจมีการท้าเว็บไซต์ส่วนตัวข้ึนมา 
และถ่ายภาพปลาเพื่อเอาไปข้ึนในเว็บไซต์ เป็นการแสดง
สินค้าพร้อมท้ังต้ังราคาขาย แต่การมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง
น้ัน มีข้อจ้ากัดอยู่ท่ีต้องมีการอัพเดตข้อมูลข่าวสาร รวมท้ัง 
รูปปลาในเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ในการซื้อขาย
ปลากัดผ่านทางอินเตอร์เน็ตน้ันอาจจะไม่มีเว็บไซต์เป็นของ
ตัวเองก็ได้ แต่ใช้วิธีเข้าไปพูดคุยในกระทู้เกี่ยวกับปลากัด 
ท่ีมีอยู่มากมายท่ัวโลก โดยเริ่มจากการติดต่อกันผ่านทาง
อีเมล์หรือออนไลน์ผ่าน Facebook แล้วเสนอขายสินค้า  
ตกลงราคา หรืออาจจะท้าผ่านทางเว็บไซต์ท่ีเปิดข้ึนเพื่อ 
การประมูลซื้อขาย (Bidding) 

การส่งออกโดยผ่านทางผู้รวบรวมปลา บริษัท 
ท่ีรวบรวมปลาเพื่อส่งออกโดยเฉพาะ เป็นการรับซื้อปลาจาก
ฟาร์มท่ีเป็นท้ังฟาร์มส่งออกหรือเป็นฟาร์มท่ีขายในประเทศ 
ซึ่งจะคัดเฉพาะปลากัดท่ีมีความสวยงามเท่าน้ัน โดยต้องเป็น
ฟาร์มท่ีมีมาตรฐาน ผ่านการตรวจรับรองจากทางกรมประมง 
ผู้รวบรวมปลาอาจเป็นผู้ ท่ี เพาะเลี้ยงเองด้วยและ เป็น 
ผู้รวบรวมด้วย ในกรณีท่ีมีปริมาณการสั่งซื้อมากเกินก้าลัง

การผลิต ซึ่งในกรณีน้ีการติดต่อซื้อขายกับลูกค้าน้ันจะท้าผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ตเช่นเดียวกันแต่ในบางรายผู้รวบรวมปลา
ไม่ได้มีการเพาะเลี้ยงปลาเลย ใช้วิธีการซื้อมาแล้วขายไปเพียง
อย่างเดียว 

บริษัทท่ีรวบรวมปลาเพื่อส่งออกโดยเฉพาะ  
เป็นการรับซื้อปลาจากฟาร์มท่ีเป็นท้ังฟาร์มส่งออกหรือ 
เป็นฟาร์มท่ีขายในประเทศ ซึ่งจะคัดเฉพาะปลากัดท่ีมี 
ความสวยงามเท่าน้ัน โดยต้องเป็นฟาร์มท่ีมีมาตรฐาน  
ผ่านการตรวจรับรองจากทางกรมประมง ผู้รวบรวมปลาอาจ
เป็นผู้ท่ีเพาะเลี้ยงเองด้วยและเป็นผู้รวบรวมด้วย ในกรณีท่ีมี
ปริมาณการสั่งซื้อมากเกินก้าลังการผลิต ซึ่ งในกรณี น้ี 
การติดต่อซื้อขายกับลูกค้าน้ันจะท้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต
เช่นเดียวกัน แต่ในบางรายผู้ รวบรวมปลาไม่ ไ ด้มีการ
เพาะเลี้ยงปลาเลย ใช้วิธีการซื้อมาแล้วขายไปเพียงอย่างเดียว 

7)  รูปแบบการจ่ายเงิน มี 3 วิธีการ คือ 
-  การจ่ายเงินผ่านระบบธนาคารกับธนาคาร 

 เป็นการจ่ายเงินโดยการโอนผ่านจากธนาคารต่างประเทศ
ทางฝ ายลูกค้ามายังธนาคารในประเทศท่ีผู้ส่งออกได้ เปิด 
บัญชีไว้ แต่การจ่ายเงิน ระบบน้ีมีข้อเสียตรงความล่าช้า  
ท้าให้การขนส่งปลาต้องล่าช้าออกไปอีก 

-  การจ่ายเงินผ่านระบบ Western union  
เป็ นบริ ก า รโอนเ งิ นระหว่ า งประ เทศผ่ านเครือ ข่ าย
คอมพิวเตอร์ ท่ีเ ช่ือมโยงไปท่ัวโลกของตัวแทน Western 
union เงินจะถึงมือผู้รับภายในไม่กี่นาที โดยผู้รับไม่ต้องมี
บัญชีกับธนาคาร Western union จึงเป็น วิธีส่งและรับเงิน 
ท่ีสะดวก รวดเร็ว และเช่ือใจได้ ค่าธรรมเนียมสูง 
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-  การจ่ายเงินด้วยระบบ Paypal เป็นการ
จ่ายเงินท่ีมีความสะดวกและรวดเร็วท่ีสุดส้าหรับลูกค้า  
โดย Paypal Inc. (www.paypal.com) เป็นบริษัทออนไลน์
ท่ีให้บริการระบบโอนและช้าระเงินผ่านอีเมล์ระหว่าง
ผู้บริโภคกับผู้บริโภค โดยผู้ท่ีต้องการใช้บริการโอนหรือช้าระ
เงินผ่านเครือข่ายบริการของ Paypal ต้องลงทะเบียนสมัคร
เป็นสมาชิกของ Paypal ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิ้น  

8)  การบรรจุปลากัด 
การบรรจุปลากัดลงในถุงน้ัน เริ่มจากการคัด

ขนาดปลาใส่ถุงตามความเหมาะสมกับขนาดถุงท่ีเตรียมไว้
เพื่อส่งออก ในการบรรจุปลาเพื่อเตรียมส่งออกน้ัน ในแต่ละ
ฟาร์มใช้หลักการเดียวกันหมด คือ กล่องโฟมท่ีใช้จะมีขนาด
มาตรฐานคือ 60x45x30 เซนติเมตร โดยเริ่มจากใส่น้้าลงใน
ถุงพลาสติกช้ันในสุดไม่เกิน 1 ใน 3 ของถุง น้าปลาใส่ถุง ปลา
กัดเป็นปลาท่ีอดทน ใช้ออกซิเจนในการหายใจน้อย จึงไม่ต้อง
ใส่ออกซิเจนลงไปในถุง มัดปากถุงให้แน่น เช็ดนอกถุงให้แห้ง
สนิท น้าถุงเปล่ามาซ้อน 3 ช้ัน มัดปากถุงแยกแต่ละถุง น้าไป
ใส่ในกล่องโฟมและปิดด้วยเทป หุ้มกล่องด้วยถุงพลาสติก
ขนาดใหญ่อีกช้ัน แล้วใช้เทปปิดถุงพลาสติกส่วนท่ีเกินออกมา
ให้สนิทกับตัวกล่อง ในกรณีที่ส่งทาง Air cargo  

9)  รูปแบบการขนส่งปลากัด 
การขนส่งปลากัดไปยัง ต่างประเทศน้ันมีอยู่

ด้วยกัน 2 วิธีก็คือ การขนส่งผ่านทาง Air cargo และผ่าน
ทาง EMS โดยจะเลือกใช้ Air cargo ก็ต่อเมื่อปริมาณการ
สั่งซื้อมากพอ เพราะระบบน้ีมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งแต่ละ
ครั้งค่อนข้างมาก แต่ก็มีความสะดวก สบาย เพราะทาง
บริษัทท่ีรับท้า Air cargo จะจัดการให้ท้ังหมด ต้ังแต่การ
น้ามาปลาไปตรวจโรค ซึ่งเป็นการประหยัดเวลา ให้กับ 
ผู้ส่งออก เพราะการน้าปลาไปตรวจโรคเองน้ันต้องเสียเวลา
อย่างน้อย 1 วัน จนกระท่ังส่งปลาไปยังสนามบินปลายทาง 
แต่การส่งผ่านทาง Air cargo น้ัน ต้องมีผู้มารับช่วงต่อท่ี
สนามบินปลายทางอีกทอดหน่ึง โดยท้าหน้าท่ีในการรับสินค้า
และกระจายสินค้า (Distributor) ไปยังลูกค้า โดยดูว่าปลาท่ี
ส่งมาท้ังหมดน้ันเป็นของลูกค้ารายเดียวหรือไม่ ถ้าใช่จะส่ง
ต่อไปยังลูกค้าทันที ถ้ามีลูกค้าจากหลายท่ีรวมอยู่ ไม่ใช่เป็น
ของลูกค้าเพียงรายเดียว ก็จะแกะกล่องและแยกส่งไปตาม
การสั่งซื้อที่ทางผู้ส่งออกได้ระบุรายละเอียดเอาไว้ ส่วนการส่ง
ทาง EMS น้ันถือว่าเป็นวิธีท่ีสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
ค่าใช้จ่าย เพราะสามารถส่งปลาได้ทันที โดยปลาท่ีส่งไปจะ
ถึงมือผู้ซื้อใช้เวลาประมาณ 3 วัน การส่งปลาทาง EMS น้ัน
จะใช้ในกรณีท่ีปริมาณการสั่งซื้อมีน้อย ซึ่งต้องมีการบรรจุ
ปลาอย่างดี เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้้าท่ีอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายได้ ดังภาพท่ี 14 

1.  ใส่น้้าลงในถุง ขนาด 4”x 12” ปริมาณน้้า
ประมาณ 1”จากก้นถุง แล้วใส่ปลาลงไป 

2.  รวบแล้วมัดปากถุงโดยกะขนาดความสูง 
ประมาณกระป๋องน้้าอัดลม 
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3.  เขียน Label ข้อมูลลูกค้าและผู้ขาย  
แปะที่ถุงช้ันแรก 

4.  ซ้อนถุงทับถุงช้ันแรกอีกช้ัน 

5.  มัดปากถุงช้ันท่ี 2 อีกครั้ง จะได้ขนาดความสูง 
เท่ากระป๋องน้้าอัดลมพอดี 

6.  น้าถุงปลาไปวางทาบกระดาษเพื่อเตรียม  
ห่อหุ้มถุงปลา 

7.  ห่อถุงปลาให้มีปลายเปิดด้านหน่ึง เพื่อให้สามารถ
พลิกมองเห็นตัวปลาได้ ในกรณีที่ด่านตรวจ 

ต้องการตรวจสอบสินค้า 

8.  เขียน Label แปะที่กระดาษห่อปลาอีกครั้งหน่ึง
(ข้อมูลเหมือนกับ Label ท่ีแปะบนถุงปลา) 
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9.  จากน้ันรวบรวมบรรจุลงในกล่องโฟมรวม ๆ กัน 10.  กล่องโฟมจะหุ่มด้วยกล่องกระดาษแข็งอีกครั้ง
เมื่อพร้อมท้าการส่งออกไปต่างประเทศ 

ภาพที่ 12  วิธีส่งปลากัดและวิธีแพ็คปลากัดในการส่งออก 

10)  การเตรียมการจัดส่งปลากัดสวยงามโดย
ตัวแทนในประเทศไทย (Forwarder) 

ตัวแทนส่งปลาในประเทศไทย (Forwarder)  
จะท้าหน้าท่ีรวบรวมปลาของผู้ขายปลีกและขายส่งท้ังหมด 
เพื่อรวมลงกล่อง บรรจุภัณฑ์ใหญ่อีกครั้งโดยจะมีใบรับรอง
สุขภาพสัตว์น้้าท่ีออกโดยกรมประมง 

จากน้ัน จัดส่งทางสายการบิล (ปลากัดสวยงาม)  
โดยตัวแทนในประเทศไทย (Forwarder) จะท้าหน้า ท่ี
ร ว บ ร ว ม ป ล า ข อ ง ผู้ ข า ย ป ลี ก แ ล ะ ข า ย ส่ ง ท้ั ง ห ม ด  
แล้วด้าเนินการจัดส่งผ่านสายการบินระหว่างประเทศ 
เพื่อส่งออกปลาไปยังผู้ซื้อทั่วโลก 
การด้าเนินการของ Trans-shipper ท่ีประเทศปลายทาง  

เมื่อปลาถึงประเทศปลายทางแล้วทาง Tran-Shipper 
จะเป็นผู้ท่ีรับปลา และ น้าปลาไปยังสถานพักฟื้นปลาเพื่อ 
ท้าการส่ง ต่อไปยังผู้ซื้ ออีกครั้ ง  ซึ่ งอาจมีวิธีการ ต่าง ๆ  
ท่ีอาจจะเหมือนหรือต่างกันตามความสะดวกของผู้ซื้อ 
การขนส่งปลากัดท่ีมีการสั่งซื้อจ้านวนมาก 

ระบบโลจิสติกส์ในการขนส่งปลากัดท่ีเป็นฟาร์ม
ขนาดใหญ่น้ันไม่สามารถบรรจุภัณฑ์ ปลาจ้านวนหลาย ๆ พัน
ตัวในแบบแรกข้างต้นได้ก็จะมีการ ใช้วิธีการจัดส่งท่ีเรียกว่า 
กระบอก บรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งตรงไปยังบริษัทส่งออก เป็นผู้ 
Packing ให้ (เน่ืองจากมีปลาปริมาณมาก) และข้ันตอนการ
จัดส่งปลาออกสู่ประเทศท่ัวโลก ก็จะไม่แตกต่างกันคือทาง
สายการบิน เน่ืองจากปลาจะต้องใช้ระยะเวลาในการขนย้าย
ท่ีรวดเร็ว ให้ถึงผู้ซื้อ 

 
 

1 แนวคิดในระดับนโยบาย 

1.  ผลการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเรื่องของนโยบาย 
ท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะรัฐบาลปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้ไปท่ี 4.0 โดยเน้นการขับเคลื่อน ท่ีเป็นนวัตกรรม 
เปลี่ ยนสินค้า ท่ีผลิต เหมือนกัน ท่ัว โลก ให้ เป็ น สินค้ า 
เชิงนวัตกรรม เปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมธรรมดาให้ ใ ช้
เทคโนโลยี สัตว์น้้าสวยงามเป็นอีกโมเดลท่ีจะตอบโจทย์
ประเทศไทย 4.0 สายพันธุ์ปลาท่ีเกษตรกรพัฒนามาตลอด
กว่า 50 ปี ท้าให้มีสายพันธุ์ปลาท้ังแปลกและใหม่ เมื่อเกษตรกร
สามารถท่ีจะน้าสินค้าท่ีผลิตได้มาน้าเสนอสู่ระบบสังคม
ออนไลน์ ท้าให้มีรายได้เพิ่มข้ึน ความร่วมมือ และการส่งผ่าน
ข่าวสารข้อมูลถึงเกษตรกร ท้าให้เกษตรกรปรับตัวเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ ๆ ได้ 

2.  ระดับต้นน้้า 
เพื่อลดความสูญเสีย ท่ีจะเกิดข้ึนในโซ่อุปทานของ

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากัดสวยงามและเพิ่มมูลค่าเพิ่ม 
จากโซ่อุปทาน ในทั้งระบบ ตั้งแต่ Farm to Customer  
จากการท่ีปลากัดสวยงามได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
มากเพิ่มข้ึนและก้าลังเป็นท่ีต้องการของตลาดท้ังในและ
ต่างประเทศ ท้าให้มีการแข่งขันสูงในทุก ๆ ด้าน เช่น  
การพัฒนาสายพันธุ์ ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด และการแข่งขัน 
ด้านราคา เป็นต้น เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากัดสวยงาม  
จึงจ้าเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอย่างสม่้าเสมอ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ  ทุก ๆ ด้าน ในระดับ 
ต้นน้้า กล่าวคือ  

สรุปผลการศกึษา 
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2.1  การบริหารจัดการภายใน ฟาร์มอย่างมีระบบ เช่น 
1)  ฟาร์มสารสนเทศมีการรวบรวมสถิติข้อมูล

ด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน รายรับ รายจ่าย คนงาน บุคลากร  
ปริมาณการผลิต และการจ้าหน่าย เป็นต้น 

2)  การวางแผนการเพาะเลี้ยงอย่างมีระบบ เช่น 
จัดท้าแผนผังฟาร์ม จัดแบ่งพื้นท่ีฟาร์มเป็นสัดส่วน การเพิ่ม
หรือลดศักยภาพก้าลังในการผลิต ชนิดและจ้านวนปลา  
(ตามความต้องการของตลาด )  การพัฒนาสายพันธุ์  
แหล่งอาหาร การรักษา การป้องกันและก้าจัดโรคปลา 

3)  การวางแผนการขาย การตลาด เช่น การหา
กลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ใช้สื่อออนไลน์ ได้แก่ Facebook หรือ 
line เป็นต้น 

4)  การวางแผนลดต้นทุนการผลิตแต่ได้ผลท่ี
คุ้ ม ค่ า  ล ดกา รสู ญ เ สี ย ท้ั ง ค่ า ใ ช้ จ่ า ย แล ะ เ ว ล า  เ ช่ น  
การเพาะเลี้ยงอาหารสด ได้แก่ ไรแดง หรือ ผลิตอาหารเสริม
ให้กับปลากัดสวยงามในฟาร์มเอง 

2.2  การบริหารจัดการภายนอกฟาร์มอย่าง 
มีระบบ  เช่น 

1)  การข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบ 1) การข้ึนทะเบียน
ฟาร์ม (สอ. 3) มีการติดต่อกับกรมประมง และหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเรียนรู้ถึงระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้อง เช่น 
การเพาะเลี้ยงเพื่อการส่งออก  การดูแลรักษาและควบคุมโรค  
ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานท่ีจัด ข้ึน 
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกร 

2)  การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชนจัดข้ึน เช่น การอบรมสัมมนาต่าง ๆ การประกวด 
ปลากัดสวยงาม เป็นต้น  

3)  การติดตามข่าวสารของกลุ่มต่าง ๆ ในกลุ่ม 
ผู้ซื้อ-ผู้ขายปลากัดสวยงาม  ตลอดจนการมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี
ต่อเกษตรกรด้วยกันเอง 

4)  การวางแผนประหยัดเงินและเวลา เพื่อลด
ต้นทุนการขนส่งสินค้า (ปลากัด) ให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว 
และปลอดภัย ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เช่น การใช้
บริการรถตู้สาธารณะ การใช้บริการส่งต่างประเทศผ่านทาง 
Trans-shippers ก า ร ใ ช้บริ ก า ร สายกา รบิน ต้น ทุน ต้่ า  
(Low cost airline) เป็นต้น 

3.  ระดับกลางน้้า 
จ้าเป็นท่ีจะต้องศึกษา กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสามารถ download ได้จาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การผลิตสินค้าทีมีคุณภาพและเป็นผู้น้า 
เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีก้าหนดไว้ ท้าให้สร้างความแตกต่าง
ในเร่ืองของตลาดได้เป็นอย่างดี  

4. ระดับปลายน้้า 
การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)  

ของสัตว์น้้าสวยงาม โดยมีปลากัดเป็นตัวอย่างในการศึกษา 
โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่า การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ 
และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท้ังระบบท่ีเกี่ยวข้องกัน 
ต้ังแต่ต้นน้้า (สินค้าปลากัดสวยงาม) จนถึงปลายน้้า (สินค้า
ถึงมือผู้บริโภค) ซึ่งมีลักษณะยาวต่อเน่ืองกันเหมือนโซ่ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค 
โดยการให้ความส้าคัญต่อการสื่อสาร การวิเคราะห์ข้อมูล 
แล ะ น้ า ไ ป ใ ช้ ร่ ว ม กั น  เ ป็ น ก า ร ส ร้ า ง มู ล ค่ า เ พิ่ ม ใ น 
การด้า เนินงานและเป็นการสร้ า งความไ ด้ เปรียบ ใน 
การแข่งขันอย่างยั่งยืน ดังโมเดลน้ี 
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ผู้เพาะเลี้ยงปลากัด 

ย่ืนใบขออนุญาตค้าสัตว์น้้า อ.6 
ทบ 1, ทบ 2, สอ 3 

ผู้รวบรวม 

ผู้เพาะเลี้ยง 
และรวบรวม 

ผู้รวบรวม 
อย่างเดียว ติดต่อผ่านอินเตอร์เน็ต ติดต่อกับผู้ซื้อ

โดยตรง 

จ่ายเงิน 
โดยตรง 

ประมูลสิ้นสุด 
ผ่าน กลุ่ม FB 

เว็บไซด์ 
Aquabid.com 

การจ่ายเงิน ผ่าน 

โอนผ่านธนาคาร 
Paypal/ Western Union 

ขอใบรับรองสุขภาพสัตว์น้้า(บางประเทศที่ต้องการ) 
ใช้เวลา 3 วันท้าการ 

ดูแลสัตว์น้้าให้ปลอดโรคก่อนส่งออก 7-15 วัน 

บรรจุและพร้อมส่ง 

ส่งผ่าน EMS ส่งผ่าน Air Cargo 

ผู้รับที่สนามบินปลายทาง 

ผู้รับ(ลูกค้า) 

ภาพที่ 13 สรุปรูปแบบการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์จากฟาร์มถึงลูกค้ารูปแบบเกษตรกร 
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5. สรุปสิ่งท่ีต้องจัดการ 
1 .  สิ่ ง อ้ านวยความสะดวก  (Facility) เ ช่ น 

อุปกรณ์ แรงงาน ยานพาหนะ โรงเรือนเลี้ยงปลา ท่ีบรรจุ 
และ เท่ียวบิน และสายการบิน เป็นต้น  

2.  สินค้าคงคลัง (Inventory) เช่น ปริมาณการผลิต 
ปริมาณสินค้า และคุณภาพปลา เป็นต้น 

3. การขนส่ง (Transportation) เช่น วิธีการขนส่ง 
รูปแบบการขนส่ง และเส้นทางการขนส่ง เป็นต้น 

4. ข้อมูลข่าวสาร ( Information) เช่น ข้อมูล 
การผลิต ข้อมูลการส่งออก ตารางท่ีผลผลิต ตารางท่ีสายการบิน 
และกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น 

6. สรุปภาพรวมของการจัดการโลจิส ติกส์  และ 
โซ่อุปทานของปลากัด เพื่อยกระดับความสามารถของ 
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าปลากัดของประเทศ 

สิ่งท่ีจะต้องปฏิบัติ เพื่อน้าโซ่อุปทานโลจิสติกส์เป็น 
กลยุทธ์ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากัด (Logistics-Supply 
Chain Best Practice Strategic) เกษตรกรมีความจ้าเป็น 
ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 

6.1 การปรับปรุงภายในโดยธุรกิจต้องมีการปรับปรุง
องค์กรภายใน  

เกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยง จะต้องดูแลในเรื่องของการ
พัฒนาสายพันธุ์ และ/หรือให้สายพันธุ์คงท่ี ตามสายพันธุ์น้ัน 
ตลอดจนสีสันให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด  

โดยค้านึงถึง การบ้าบัดหรือจัดเตรียมน้้าเลี้ยงให้ 
มีค่าเหมาะสมกับภาวะแวดล้อมของปลากัด การจัดเตรียม
ภาชนะหรือบ่อเพาะเลี้ยงให้เหมาะสมกับจ้านวนปลาและ 
การอนุบาลปลา รวมถึงการจัดเตรียมอาหารท่ีมี คุณภาพ 
ต่อการอนุบาลและการเพาะเลี้ยง อาทิเช่น ลูกน้้า และ  
หนอดแดง ไรแดง เป็นต้น  หากเกษตรสามารถควบคุม
ปริมาณอาหารด้วยการผลิตเองหรือควบคุมการตายของ 
ลูกปลาได้ ก็จะท้าให้ผลผลิตท่ีได้สูงตาม และเพื่อตอบสนอง
ความต้องการซื้อของผู้เลี้ยงปลากัดสวยงาม ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 

ซึ่งเป็นขบวนการ ในการบริหารจัดการ ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายอันส่งผลต่อ อุปสงค์และอุปทานของ ผู้ผลิตและ 
ผู้เพาะเลี้ยงในระบบโลจิสติกส์  การรักษาพ่อแม่และสาย
พันธุ์ ปลากัด ท่ีมี คุณภาพจะส่ งผล ต่อการจัดจ้ าหน่าย  

ซึ่งตลาดจะมีความต้องการสูง การจัดส่งใช้เวลาเท่าเดิม 
หากแต่การส่งแต่ละครั้ งมียอดสั่ งซื้อ ท่ีสู ง ข้ึนและปลา 
มีคุณภาพจะได้ราคาท่ีสูงข้ึนเมื่อเทียบกับต้นทุนการจัดส่ง 
ในระบบโลจิสติกส์ 

6.2  การบริหารการร่วมมือในเครือข่ายของ 
ซัพพลายเออร ์ 

การจัดระบบข้อก้าหนดในการจัดส่ง เป็นรอบ 
การจัดส่งแต่ละสัปดาห์เพื่อการวางแผนการจัดส่ง อย่างเป็น
รูปธรรม อันส่งผลต่อการวางแผนการผลิตและจัดส่ง ซึ่งท้าให้
ประหยัดเวลา ตลอดจนค่าใช้จ่ายผันแปรและทรัพยากร
บุคคล  

มีการจัดการประชุมประจ้า ไตรมาสเพื่อแจ้งถึง
ปัญหาการด้าเนินการ ต่าง ๆ อันน้ามาซึ่งข้อหารือและ
บทสรุป ในการปรับปรุงแก้ไข และเพื่อน้าปรับใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติต่อไป 

6.3 มีการจัดต้ังแผนกบริการลูกค้า เพื่อให้บริการใน
ด้านการประสานงานและบริการข้อมูล 

การให้บริการลูกค้าในการสื่อสารต่าง ๆ ท่ีจะ
รวดเร็วและฉับไว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
อันเป็นปัจจัยส้าคัญต่อภาคธุรกิจการให้บริการ และการจัดต้ัง 
Hot-Line สายด่วนเพื่อสอบถามถึงปัญหาการจัดส่ง และ/ 
หรือ ข้อมูลผ่านทางระบบ อินเตอร์เน็ตท่ีสามารถ ตรวจเช็ค
สถานการณ์จัดส่ง ต่าง ๆ ได้ อย่างแม่นย้าชัดเจนท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ   

อีกท้ังการความสัตย์ซื่อต่อธุรกิจ เช่น เมื่อลูกค้า
สั่งซื้อประเภทปลาและสายพันธุ์ตลอดจนสี จะต้องได้รับ 
การตอบสนองท่ี ครบถ้วนถูกต้องตามค้าสั่ งซื้อ และมี 
ความจริงใจต่อผู้ซื้อ 

6.4  การเช่ือมโยงระบบการสื่อสารในแต่ละองค์กร
ท้ังภายในและภายนอกโซ่อุปทาน  

มีการสรุปแผนการท้างาน และ อัพเดทสื่อสาร 
อย่างเป็นระบบเพื่อลดช่องว่างของปัญหาอันเกิดจาก 
การสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ
การจัดท้ารายงานประกอบการด้าเนินการ เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานท่ีสามารถตรวจสอบได้ท้ังผู้ซื้อ-ผู้ขาย และระบบ 
การจัดส่งจะต้อง ท้าเป็นแผนงานในลักษณะเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ Business Strategic Plan  
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6.5 การก้าหนดกลยุทธ์  
1)  กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate strategy) 
กลยุทธ์การเจริญเติบโต เป็นกลยุทธ์ท่ีจัดท้าข้ึน

เพื่อช่วยให้ยอดขาย ก้าไร และสินทรัพย์เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ในระหว่ า ง ท่ีธุ รกิ จอยู่ ใน ข้ัน ท่ีก้ าลั งขยายตัว 
วัตถุประสงค์เพื่อการเจริญเติบโต เพื่อความอยู่รอดเป็น
ส้าคัญ การสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองอันจะน้ามา
ซึ่งยอดขายท่ีสูงข้ึน ต้นทุนต่อหน่วยลดลงและเป็นผล
เน่ืองจากประสบการณ์ในการผลิตและเป็นผลท้าให้ก้าไร
สูงข้ึนอีก ตลอดจนเพื่อตัดลดค่าใช้จ่ายท้ังทางด้านการเงิน
และการบริหารจัดการ กลยุทธ์ท่ีส้าคัญคือ 

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) ด้าเนิน
กลยุทธ์การขยายธุรกิจเพื่อลดต้นทุนทางด้านเทคโนโลยี
ต้นทุนการผลิต เทคนิคและความช้านาญ ด้วยการควบรวม
กิจการท่ีมีจุดแข็งในการด้าเนินธุรกิจ เช่น กรณีการควบรวม
กิจการสายผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

2)  กลยุทธ์การร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ 
ด้าเนินการหาพันธมิตรทางธุรกิจให้เกิดข้ึนเพื่อลด

ช่องว่างทางการค้า โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อลดต้นทุนด้านการจัดการและการบริหารการเงิน เช่น 
กรณีการร่วมเป็นพันธมิตรร่วมกันกับเกษตรรายอื่น ๆ เป็นต้น 

3)  กลยุทธ์การเติบโตในตลาดต่างประเทศ 
(International strategic) 

การขยายธุรกิจออกต่างประเทศหลังจากที่ประสบ
ความส้าเร็จภายในประเทศ การท้าตลาดและสร้างตราสินค้า
ให้เกิดข้ึนในหลาย ๆ ประเทศ เริ่มต้นจากการสร้างช่อง
ทางการจัดจ้าหน่ายในล้าดับแรกและน้าไปสู่การสร้าง
เครือข่ายการผลิตในแต่ละภูมิภาค  

4)  กลยุทธ์การพัฒนาตลาด  
เป็นกลยุทธ์ท่ีน้ามาใช้เพื่อเพิ่มยอดขายและขยาย

การเติบโตโดยใช้ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันออกจ้าหน่ายในตลาดใหม่ 
กลุ่มลูกค้าในพื้นท่ีแห่งใหม่ เพื่อให้สามารถครอบคลุมและ
ตอบสนองความต้องการซื้อของผู้เลี้ยงรายเดิมและรายใหม่ได้ 

5)  กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เ น้ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  

(การพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆ) เพื่อให้ดึงดูดใจลูกค้าในตลาด
ปัจจุบันและตลาดในอนาคตเพื่อให้เกิดความต้องการซื้อ และ
การสร้างจุดเด่นในการขาย  

6)   กลยุทธ์การ เป็นผู้ น้ า ในด้านนวัตกรรม 
ด้านบรรจุภัณฑ์ 

การจัดส่งน้ันอาจจะมีการสร้างจุดแข็งและโอกาส
ทางธุรกิจเพื่อการจดจ้าภาพลักษณ์ของผู้ผลิตรายน้ัน อาจจะ
ใช้การท้าตราสัญญาลักษณ์ติด ท่ีบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้าง 
ความต่างตลอดจนวัสดุในการท้าแพคเกจให้สวยงามและรู้สึก
คุ้มค่าต่อการลงทุนหรือการซื้อไปเพื่อจัดจ้าหน่ายต่อหรือ
น้าไปเพาะเลี้ยง 

7)  กลยุทธ์ด้านการตลาด 
การมุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนอง

กลุ่มตลาดเป้าหมายให้มีความชัดเจน คือ การจ้าแนกกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย แล้วสร้างผลิตภัณฑ์ตอบสนองเฉพาะกลุ่ม 
ตามตลาดปลากัดสวยงามในภูมิภาคน้ัน อาทิเช่น ในแถบ 
อเมริกาใต้จะเน้นปลาท่ีมีสีด้า และกลุ่มปลาหางสั้น ส่วนทาง
ยุโรปเน้นปลาท่ีมีสีสันหลากหลายและเป็นกลุ่มปลาหางยาว 
ส่วนทางเอเชียเน้นปลาสวยงามสีสันหลากหลายและเป็นกลุ่ม
ปลาหางสั้นเป็นต้น 

8)  กลยุทธโ์ลจิสติกส์  
ท่ีควรน้าไปใช้ในธุรกิจประกอบด้วย การลดต้นทุน

ด้านการขนส่งและสินค้าคงคลัง ส่งมอบแบบทันเวลาท้าให้
เปลี่ยนรูปแบบการผลิตเฉพาะเมื่อมีการส่งมอบให้กับลูกค้า
เท่าน้ัน  การสร้างความเช่ือมั่นกับลูกค้า ส่งผลต่อมูลค่าเพิ่ม
ทางธุรกิจ มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจในการสนองตอบต่อการท่ี
ลูกค้าจะยังคงมีการสั่งซื้อแบบยั่งยืน กลยุทธ์การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  การท้าให้ลูกค้าพึงพอใจ และ
การพัฒนาบุคลากร 
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